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JOSÉ SARAMAGO: o homem, o escritor, o cidadão: indissociáveis 

Teresa Cerdeira (UFRJ/CNPq) 

 

Tomemos então, nós, cidadãos comuns, a palavra e a 
iniciativa. Com a mesma veemência e a mesma força com 
que reivindicamos os nossos direitos, reivindiquemos 
também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo 
possa começar a tornar-se um pouco melhor. 

        (Discurso pronunciado na Academia Sueca em 7/12/1998) 

 

Começo esta homenagem por uma assertiva que já resultou polêmica e que, por isso 

mesmo, me agradará recuperar neste encontro de docentes brasileiros de literatura portuguesa 

em que cabe saudar José Saramago, a pouco mais de um ano da sua morte. Morte do homem, 

do cidadão, não do escritor, o que nos lança na quase obviedade – que poderá contudo nem 

sempre, ao que parece, parecer óbvia – de que a indissociabilidade entre o homem, o escritor e 

o cidadão, a que eu me referia no título desta homenagem, era – e é – lamentavelmente 

retórica. Fosse ela possível, e estando o escritor José Saramago hoje tão evidentemente vivo, a 

lógica argumentativa nos presentearia com outro desenlace, e aquela intermitente e absurda 

carta violeta da metáfora, com que o escritor nos estimulara um dia a imaginação literária, não 

teria roubado do nosso convívio o homem e o cidadão que ele também foi. Cidadão em cuja 

voz ressoaram reflexões importantes sobre o seu tempo, sobre a história presente, em nome 

dos homens, dos cidadãos comuns, a quem ele recordava a necessidade de reivindicar seus 

direitos e a quem cobrava também o dever de cumprir seus deveres, com todas as 

incongruências e possíveis paradoxos, ou até mesmo excessos que só podem acometer alguém 

que não se fechou em torres de marfim – metáfora certamente em desuso, que só o 

romantismo teria entendido propícia ao mito –, mas que se ofereceu, como voz atenta, 

questionadora, insatisfeita, aos violentos impasses da história. Esta homenagem é portanto 

feita – repito – ao homem, ao escritor e ao cidadão José Saramago, e estar o escritor em 

posição intermediária na retórica desta minha enumeração não lhe diminui a força. Ao 

contrário – nisso mesmo que pode parecer a alguns um ato falho a sobrepor a vida à arte ou o 

sujeito civil ao criador – tal posição intermédia possivelmente ilustrará o comprometimento do 

artista, num tempo de valores artísticos polêmicos em que a matéria poética anda a querer 
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soçobrar num veio radicalmente autocontemplativo por conta das já conhecidas e variadas 

inclinações da balança entre ética e estética. 

Sem pretender transformar biografia em hagiografia, entendo que falar de escritores do 

porte de José Saramago obriga necessariamente a falar de escrita como compromisso. 

Compromisso inicialmente com a própria escrita, mas compromisso também com o tempo 

dessa escrita. Um escritor fala sempre de si, mesmo ao falar de outros. Um escritor fala sempre 

do seu tempo mesmo quando escolhe, por opção voluntária um outro tempo. Um escritor fala 

inevitavelmente do seu trabalho de escritor. 

José Saramago foi um marxista convicto, comunista dos tempos novos, imbuído da 

crença de que o socialismo está sempre por vir, como saída viável para os impasses neoliberais 

que marcaram as duas últimas décadas do século passado e que constituem ainda o modelo 

deste nosso século XXI, iniciado simbolicamente há exatos 10 anos, num 11 de setembro de 

2001, sob a forma da intolerância e da impossibilidade de reconhecimento da alteridade.  A 

palavra que retornará talvez, por isso mesmo, nesta apresentação da sua obra, será utopia, e, 

por desconcertante que ela possa hoje parecer, José Saramago sustenta a sua coerência quando 

alinhada ainda e sempre ao projeto socialista. No colóquio da Semana de Autor, de maio de 

1993, ele dizia: 

 

E agora poder-se-ia dizer: Marx está morto e o comunismo está morto, vamos 
dizer mesmo claramente, o comunismo, o socialismo, tudo morto. Mas quem 
somos nós para dizer que tudo isto está morto? Quer dizer, na prática socialista 
houve um desacerto total. Mas a morte é aquilo de que não se pode sair. Não 
chamemos de morte aquilo que num determinado momento possa parecer morte. 
Tudo voltará, porque se não voltar, é que se terá acabado uma das formas da 
esperança. Eu não digo que não haja outras formas, e seguramente vamos inventar 
mais. Mas nada daquilo que o homem inventou e viveu buscando uma sociedade 
melhor poderá ser esquecido. Voltaremos a Marx, como voltaremos a tudo o que 
de bom fizemos, tentando não esquecer o que fizemos de mau, porque também é 
verdade que à sombra de Marx se cometeram muitíssimos erros e muitíssimos 
crimes. Voltaremos a Marx quando o momento chegar, não já, porque ainda 
estamos demasiado próximos para que isso ocorra, mas não esqueçamos tudo, ou 
se preferem, não esqueçamos todo o mal que se tiver feito. 

 

Esta asserção pode parecer inesperadamente utópica quando a sabemos produzida nos 

anos 1990, mas será sempre bom insistir no fato de que foi produzida por um pensador 

marxista, que pretendia assumir o modo de ser ainda socialista e – por mais paradoxal que isso 

pareça em termos ortodoxamente marxistas – socialista utópico, numa sociedade que, na falta 
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de um novo paradigma que a defina, se chama provisoriamente de pós-moderna. 

José Saramago foi um contador de histórias da História. E as histórias da História 

constituem aquele domínio das possibilidades do acontecido, de tudo o que está para além do 

provável, para além do instituído pela norma, pela lei, pelo poder. Essas histórias são o 

produto de um imaginário que duvida sabiamente da versão oferecida, e são, nesse sentido, 

justamente o domínio do artista, aquilo que hoje sobremaneira aqui nos interessa, ou pelo 

menos que aqui me interessa, por ser aquilo que, afinal, sobrevive. Interessa-me falar desse 

criador, desse contador de narrativas que nunca se entregam inteiramente e que, por isso 

mesmo, como diria Walter Benjamin a respeito das narrativas da tradição,  são como “aquelas 

sementes de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras 

das pirâmides e que conservam até hoje sua força germinativa”.1  

Ouso portanto dizer que o saldo épico que me parece subsistir tantas vezes nas 

narrativas de José Saramago é aquilo que, podendo soar defasado em termos de modernidade, 

acentua o que nelas persiste do modo da narrativa da experiência. Não é por acaso que muitos 

de seus personagens multiplicam essa via do grande narrador ou do contador maior, ora como 

vozes de saber não autoritário mas tirado de experto peito, ora transformando-se eles próprios 

em contadores de narrativas exemplares como a de uma lebre que sabe ler o jornal; ou a de 

cão-caçador, chamado Constante, que justifica o seu nome ao morrer agarrado à perdiz que 

fora buscar; ou a de um certo caçador, todo feito de dignidade, que não mata o pai dos coelhos 

preso nos estrepes da sebe pela orelha perfurada por um tiro incerto.  

No que tange à sua relação mais ou menos evidente com a História, a sua ficção indaga 

os documentos, parte deles e os faz falar de modo diverso; desfaz a monumentalidade da 

História quando destitui o poder instituído em nome das falas emudecidas; desabsolutiza os 

discursos eternos e ousa corromper o factual; e também historiciza o fantástico fazendo do 

absurdo uma forma de pensar a crise.  

Nos seus romances instala-se, ainda e sempre, a necessidade de escrever uma história do 

homem, de resgatar sua presença no mundo, de rever eticamente a cultura em que se insere e o 

programa que precisa cumprir, num relato onde o presente se projecta igualmente como 

construção e como resgate das expectativas insatisfeitas.  É ainda Benjamin quem constata, na 

sua segunda tese sobre a História, que, “como a cada geração, foi-nos (a nós também) 

                                         

1 BENJAMIN, W. O Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov 
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concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo.  E esse apelo não 

pode ser rejeitado impunemente.”2  

A ficção de José Saramago é um dos modos possíveis de resposta a esse apelo das vozes 

emudecidas do passado através da visita que ele propõe à História. Visita mais ou menos 

evidente, desde os quase monumentais romances que nos anos 80 claramente se dispuseram a 

reler momentos importantes da história portuguesa – os anos duros da ditadura salazarista em 

Levantado do chão revistos pela ótica dos camponeses alentejanos; o século XVIII, o reinado de 

D.João V, a Inquisição e a construção do Convento de Mafra em Memorial do Convento; o ano 

de 1936 como um microcosmo da crise dos governos totalitários em Portugal e na Europa em 

O Ano da morte de Ricardo Reis –  até aqueles que, radicalizando a ficção, optaram antes pela 

alegoria, de modo a também dar conta do que teria podido acontecer ou do que poderá vir a 

acontecer, não como modo de mergulho no absurdo ou no profético, mas como 

encaminhamentos possíveis que a própria História teria permitido ou poderá vir a promover. 

Aí, onde as regras da historiografia tradicional parecem corromper-se, quer pela metaforização 

fantástica de uma utopia – em A Jangada de pedra –; quer pela recusa consciente das certezas 

históricas que tornaria plausível uma suposta inversão das verdades – como na História do Cerco 

de Lisboa –; quer pela desleitura da tradição religiosa do ocidente – em O Evangelho segundo Jesus 

Cristo –; pelo ultra-realismo da barbárie que o último fim do milênio pareceu encenar  – em 

Ensaio sobre a cegueira – ; pela busca de uma mulher desconhecida entendida como metáfora da 

sobrevivência do homem na História para além da sua morte física – em Todos os nomes,  aí, 

ainda se recupera no desvio e na transgressão uma outra aura da história, que perpassa 

justamente no viés e na margem do que se entenderia por factualidade histórica. 

Há nos seus romances uma evidente sedução pela História, que está obviamente longe 

de ser ingênua e de proceder a um mero relato bem escrito das fontes coletadas nas 

bibliotecas. Se o ponto de partida é o banco de dados, a escrita é a cambalhota arguta que 

surpreende no século XVIII3 uma mulher do povo, feiticeira e amadora; que permite o vôo de 

uma passarola e denuncia a trágica experiência da exacerbação do poder que fez de Mafra, para 

os incautos, a suprema glória de D.João V. Aliás, talvez esteja num dos projetos possíveis do 

Memorial do Convento esse redimensionamento da própria história portuguesa, como se o 

                                         

2 BENJAMIN,W. Sobre o conceito de história. In: - - -. Obras escolhidas. São Paulo, Brasiliense, 4a 
edição, p.225 
3 Referência ao Memorial do Convento. 
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romance existisse para rasurar o "discurso da verdade", segundo o qual caberia a D. João V, rei 

generoso e pródigo, a construção daquele monumento, ele que, na verdade, só era capaz de 

construir simulacros, jogos de armar, fetiches de um Michelangelo em escala minimal. A 

imensa pedra una – documento do poder – que deveria formar a laje da varanda do Convento 

e cujo transporte brutal fora feita pelos trabalhadores anônimos, se indagada diferentemente, 

pode dar respostas surpreendentes. Ela não é, portanto, inócua, e, reavaliada, adquire a forma 

da violência e do abuso do poder, redimensionando – pela reconstrução ficcional da dificílima 

caminhada de Pero Pinheiro a Mafra – a imagem que os discursos ratificadores do poder 

haviam tecido para sua garantia.  

Leitura da memória nacional, leitura da memória cultural, os textos de José Saramago são 

atos amorosos que se nutrem do perigoso equilíbrio entre a vida e a morte, entre presença 

imperfeita e ausência mitigada, nem morte completa nem ressurreição absoluta, como uma 

saudável utopia que ultrapassa a mera reflexão sobre o tempo perdido para ser um 

investimento afetivo que compromete o presente com as marcas do passado e faz do passado 

uma verdade sempre por descobrir. 

Esse desafiador da História foi também um desafiador da literatura. Mas haverá nisso 

realmente alguma significativa diferença de procedimentos? Em qualquer um dos casos 

estaremos sempre falando de uma revisitação ficcional da tradição: seja ela feita como farsa, 

como paródia, como mera referência ou não escamoteada reverência, o ato de recorte e 

colagem4 que identifica os modos da interdiscursividade e da intertextualidade é sempre um 

ato generoso que relança no presente as vozes do passado. Em se tratando de literatura 

portuguesa, na galeria dos eleitos há certamente Camões, e Garrett, e Cesário, e Pessoa, para 

citar alguns dos autores mais presentes em sua biblioteca pessoal. Camões e Pessoa 

transformados em personagens  em Que farei com este livro? e em O ano da morte de Ricardo Reis – ;  

Garrett evocado em Viagem a Portugal como “mestre dos viajantes; Cesário fundando o modelo 

da travessia lisboeta feita pelo heterônimo pessoano; ou Camões  pressentido na estrutura 

épica de Levantado do chão;  reconhecido às avessas na descrição da terra portuguesa, feita pelo 

narrador de uma era já pós-colonial que a define em dupla paródia e, ao verso consagrado n’Os 

Lusíadas – “Aqui onde a terra se acaba e o mar começa” –  apõe, em contrapartida histórica, 

                                         

4 Antoine Compagnon. O trabalho da citação. Belo Horizonte, UFMG, 1998. (tradução de Cleonice 
Paes Barreto Mourão) 
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“Aqui o mar acaba e a terra principia”, ou ainda: “Aqui onde o mar se acabou e a terra espera”; 

Camões ainda literalmente citado, e em seguida reinventado em decassílabo, na cena da 

despedida dos trabalhadores enviados a Mafra, em que sobressai a voz de um novo velho do 

Restelo: “Ó glória de mandar ó vã cobiça, ó rei infame, ó pátria sem justiça!”. Não caberá neste 

momento fazer um inventário de cenas em que a tradição literária vem participar do corpo 

textual saramaguiano, mas nós sabemos bem que a posteridade da literatura passa muitas vezes 

por esse reinvestimento na tradição que o jogo intertextual realiza. Essa consciência autoral 

parece evidente, aliás, na fala do narrador de História do Cerco de Lisboa, em uma de suas 

reflexões que parece teorizar poeticamente essa questão:  

 
Os livros estão aqui, como uma galáxia pulsante, e as palavras, dentro deles, são 
outra poeira cósmica flutuando, à espera do olhar que as irá fixar num sentido ou 
nelas procurará o sentido novo, porque assim como vão variando as explicações do 
universo, também a sentença que antes parecera imutável para todo o sempre 
oferece subitamente outra interpretação, a possibilidade duma contradição latente, 
a evidência do seu próprio erro (HCL, p.26) 

 

Ao fazer dialogar vozes diversas, ao reelaborar linguagens, ao reexaminar textos, ao 

trazer, enfim, para o presente os ecos do passado, fazendo vivo o que a letra um dia fixou, a 

obra de José Saramago colabora, da forma mais democrática e generosa, com a epifania da 

História. Mas para além desse gesto generoso de recriação que ela imprime ao passado – seja a 

história seja a literatura – é agora também o seu próprio discurso literário que passa ao 

domínio da tradição. E o trabalho de artista que o engendrou faz dele, por sua vez, uma outra 

“galáxia pulsante”, que se oferece ao nosso olhar de felizes leitores, e de felizes leitores críticos, 

que ganharão sempre – imagino eu – em não admiti-lo como “imutável para todo o sempre”, 

mas em entendê-lo como passível de guardar “contradições latentes”, “evidências de erros” e 

de errâncias. Desse modo, as “interpretações futuras” – sendo necessariamente uma garantia 

de sua permanência – constituirão sua produtora e saudável metamorfose. 

Bem haja, José Saramago! 



 

 

 

 

Mesa Plenária 
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PAISAGEM LITERÁRIA: IMANÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA 

 

Helena Carvalhão Buescu1 
 

 

 

 A hipótese de que parto é a de que a paisagem literária constitui uma das mais 

interessantes manifestações da natureza histórica do lugar, bem assim da forma como este 

reflecte e configura as relações do humano com o que imagina enquanto transcendente. A 

paisagem é uma forma de evidência do lugar que está longe de se confinar a uma visão idílica 

dos seus componentes. Como veremos, a sua fundamentação estética (e por isso histórico-

cultural), enquanto conceito, faz parte da sua mesma natureza, resultando num complexo feixe 

de relações que está bem longe daquilo que no senso comum define o carácter da paisagem 

como o que apenas “está aí”. Uma paisagem nunca se limita a “estar aí”. Ela constitui-se como 

um acontecimento que o sujeito constrói na história. É pois este o conjunto de questões que 

pretendo aqui desenvolver.  

 Explico também porque me atenho mais a uma reflexão historicamente mais 

aproximada de nós. É que o termo e o conceito de paisagem são de formação relativamente 

recente (cf. Buescu, 1990). Significa isto que eles reflectem uma experiência do mundo dentro 

da história, e que a ideia de natureza que manifestam é tudo menos simples. Na realidade, quer 

o termo quer o conceito de paisagem (as primeiras atestações são paesaggio em italiano, 

                                                 
1Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa. 
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landschapem neerlandês, de onde passa para o inglês) surgem pela primeira vez no século XVI. 

São respectivamente de 1549 (Robert Estienne) e de 1552 (Tiziano) as primeiras definições de 

paisagem como uma conformação de um objecto cultural: “Representação pictórica de uma 

vista, normalmente como fundo de um quadro”, diz Estienne. É pois fundador o seu carácter 

estético, na medida em que a paisagem parece surgir, em primeiro lugar, como uma relação 

com um objecto pictórico, apenas mais tarde transposta para a apreensão de natureza como 

experiência directa.Não é por acaso que é em italiano e em neerlandês que os termos 

primeiramente surgem, numa clara relação com a pintura italiana e flamenga, respectivamente. 

Paul Valéry dizia, de modo expressivo, que a paisagem está para a natureza como a ópera está 

para o “comum da vida”.  

Em segundo lugar, essa relaçãoenvolve a organização do espaço perceptivo, 

implicando, explícita ou implicitamente, a existência de um sujeito capaz de “ver” de modo 

estruturado, e de perceber o que vê como uma forma com sentido. Essa apreensão do espaço é 

realizada através de uma posição (pontualmente) fixa, colocando o sujeito dentro da 

representação que é feita do espaço, mesmo quando o sujeito dele parece estar ausente. Esta posição 

deriva de uma outra construção pictórica, feita de modo gradual e lento na passagem da Idade 

Média para o Renascimento: a noção de perspectiva (cf. Francastel,  1977 e Panofsky, 1975), 

realizada ao longo do Quattrocento e reflectindo a representação visual de um espaço 

euclidiano e geométrico. A pressuposição da noção de perspectiva arrasta consigo algumas 

consequências, para lá das óbvias implicações pictóricas que tem. Permito-me ficar aqui por 

aquelas que derivam do próprio étimo de “perspicere”, que significa, em latim, “ver através 

de”. Trata-se pois de uma representação dos objectos e das suas inter-relações, nomeadamente 
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volumétricas e tridimensionais, numa superfície plana e bidimensional; e de uma representação 

da distância relativa quer entre esses mesmos objectos quer face ao sujeito observador. 

Em terceiro lugar, o conceito de paisagem (também literária) implica o exercício do 

olhar sobre um todo heterogéneo, constituído não por objectos avulsos justapostos mas, pelo 

contrário, pelas relações irregulares de um conjunto de elementos. A noção de irregularidade, 

complementar da de simetria, é aqui também decisiva: trata-se de ver um conjunto de objectos, 

preferencialmente captados por uma direcção oblíqua e por um sentido ascendente/descendente 

desse olhar. A paisagem, literal ou metafórica, chega assim ao século XIX como “pan-orama” 

(termo aliás oitocentista): tudo aquilo que se vê. Trata-se assim de um espaço humanizado, pelo 

olhar, pela habitação vivencial e pela habitação estética. É este espaço humanizado, apreensível 

através do conceito de paisagem literal ou de paisagem metafórica, como disse, que pretendo 

aqui analisar, em alguns exemplos provenientes da literatura portuguesa.  

Começo justamente por um exemplo desse carácter metafórico, que permite captar (e 

por isso olhar para) o passado como paisagem, um lugar constituído através da relação entre os 

objectos captados, na sua diferença e irregularidade, e através da relação que eles mantêm com 

o sujeito. Não surpreenderá perceber que o lugar da infância é, sobretudo desde Baudelaire, 

uma das formas que essa paisagem do passado pode tomar. Dizia Baudelaire (1): “Mas o verde 

jardim dos amores infantis,/ O ingénuo paraíso dos prazeres furtivos/ Tornou-se mais distante 

que a Índia e a China?” (“Moesta et errabunda”, 175). Ora, é esta distância que a infância, 

tomada como paisagem metafórica, como lugar apreendido pelo sujeito que a contempla, pode 

manifestar. No poema de Álvaro de Campos, “Anniversario” (p. 217) (2), é a “casa” da 

infância que visualmente congrega essa paisagem irregular que a perspectiva do presente 
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permite contemplar: uma paisagem como história do homem, em que a “casa antiga” se dá a 

ver como uma “mesa” com “mais lugares, melhores desenhos na louça, mais copos”, um 

“aparador com muitas coisas – doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado”; e em que a 

oposição entre a felicidade e completude do passado e a infelicidade e incompletude do 

presente é visualmente expressa pela diferença entre a casa antiga, por um lado, e “a humidade 

no corredor do fim da casa/, Pondo grelado nas paredes”, por outro. É por isso que o sujeito, 

vendo duas paisagens, não consegue conciliá-las a partir de uma só perspectiva: é o passado que 

cega o presente (“Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui”). 

Trata-se pois de ver a história como uma espécie de contra-utopia, em que a noção de perda 

associada ao presente surge, de qualquer forma, como garante de que em algum momento – e 

lugar – do passado essa utopia da plenitude existiu.É por isso que George Eliot (3), num 

belíssimo romance que Álvaro de Campos, se não conheceu directamente através de Pessoa, 

teria compreendido, fala das “cicatrizes” que a paisagem conserva: “Para os olhos que viveram 

nesse passado não há reparação completa”.  

A consciência do tempo perdido manifesta-se assim através da consciência do espaço, 

do lugar perdido, aqui residindo também o problema da transcendência como visibilidade de 

uma perda: o próprio do Paraíso é ter sido perdido pelo homem. Ora esta questão arrasta 

consigo uma outra pergunta decisiva, sobre onde encontrar a sede do sentido. A resposta 

transcendente, que de certa forma Baudelaire e Campos ainda marginalmente acolhem, 

consiste em fazer reflectir no “lado de lá” (a infância) esse sentido inatingível e portanto de 

certa forma utópico. 
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O curioso é que um dos (vários) paradoxos da construção da modernidade (lato sensu) 

reside na irrupção da prática sistemática da paisagem como lugar-no-mundo, como hipótese de 

uma imanência. Esta simultaneidade não é, no entanto, casual. Pelo contrário, ela exprime que 

a paisagem literária, surgindo de forma consistente na literatura sobretudo a partir do século 

XVIII, nascedo confronto e da consciência de que também a paisagem se perde. A literatura 

alimenta-se da paisagem no momento em que, com a Revolução Industrial, esta parece estar 

irremediavelmente ferida, e por isso em brusco desaparecimento. Tal consciência do carácter 

precário da natureza, da sua historicidade (afinal humana) faz parte da noção de paisagem e 

acompanha, de uma forma ou de outra, as suas variadíssimas manifestações. Sublinhemos 

desde já que tal só pode acontecer porque a paisagem é sempre humanizada, e porque através 

dela se interroga o lugar do sujeito/homem: onde, a que pertencemos?  

O Romantismo vai respondendo a estas perguntas através da concretização de 

transcendências que conseguem ainda manifestar-se como imanências, posições, localizações 

no mundo: por exemplo a história, o nacionalismo, ou a identidade. O exemplo que se segue é 

de Almeida Garrett, no cap. 42 de Viagens na Minha Terra(4).  

 

[…] em verdade não sei explicar a impressão que me faz uma ruína neste 
estado. Desafinam-me os nervos, vibram-me numa discordância e 
dissonância insuportável. Queria ver antes estes altares expostos às chuvas e 
aos ventos do céu, - que o sol os queimasse de dia, - que à noite, à luz branca 
da lua, ou ao tíbio reflexo das estrelas, piasse o mocho e sussurrasse a coruja 
sobre seus arcos meio caídos. 
Não me parecia profanado o tempo assim, nem descaído de majestade o 
monumento. Podia ajoelhar-me no meio das pedras soltas, entre as ervas 
húmidas, e levantar o meu pensamento a Deus, o meu coração, à glória, à 
grandeza, o meu espírito às sublimes aspirações da idealidade. O material, o 
grosseiro, o pesado da vida não me vinham afligir aí. 
Deus, a ideia grande do mundo – Deus, a Razão Eterna – Deus, o amor , 
Deus, a glória – Deus, a força, a poesia e a nobreza de alma – Deus está nas 
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ruínas escalavradas do Coliseu, como nos zimbórios de bronze e mármores 
de S. Pedro. 
Mas aqui!... nos pardeiros de um convento velho, consertado pelas Obras 
Públicas para servir de quartel de soldados – aqui não habita espírito 
nenhum. 
Quero-me ir embora daqui! (p. 406) 

 

Trata-se de um excerto onde são confrontados dois tipos de ruínas: aquelas que 

manifestam o espírito do lugar, o famoso genius loci romântico, e em que, por isso, “Deus, a 

ideia grande do mundo –Deus, a Razão Eterna – Deus, o amor – Deus, a força, a poesia e a 

nobreza da alma”, pode habitar; e, por outro lado, aqueloutras ruínas onde só existe a rasteira 

materialidade da burocracia moderna, e onde por isso, segundo Garrett, “não habita espírito 

nenhum”. O desaparecimento do espírito do lugar é um esvaziamento de sentido da paisagem, 

de qualquer paisagem – um encapsulamento da matéria na matéria que a literatura vai 

progressivamente deixando de poder perscrutar. Foi a isto que eu chamei “a construção da 

escuridão na modernidade” (Buescu, 2001). Aquilo que nós aqui encontramos é precisamente a 

suspeita de que a paisagem vai perdendo a sua capacidade de manifestar o transcendente, e de 

que os valores correspondentes ao “quartel de soldados” podem vir a ser os predominantes no 

mundo contemporâneo, aliás ecoando os “barões” e os “deputados” de que Garrett se sentia 

tão distante. Um mundo ocupado pelos valores apenas materiais, e onde nenhum espírito 

habita, é um mundo de onde a paisagem desaparece, e onde o lugar humano deixa de existir. 

Por isso, ao lado da consciência do lugar manifestada por Garrett surge também uma 

presença mais forte do exílio, que explora as intermitências do conceito de fronteira enquanto, 

por um lado, bloqueio, fechamento e segregação; e, por outro, passagem, transição e 

permeabilidade. De um lado, temos um cosmos organizado, às vezes demasiado organizado, 
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que exprime a divisão entre espaços e assegura, simultaneamente, segurança e fechamento. Do 

outro, um caos sempre potencialmente ameaçador e invasivo, mas garante, por seu turno, de 

ritos de passagem e, por isso, de mudança. Uma hipótese de solução para esta intermitência é a 

encontrada por Alexandre Herculano (5): o lá está aqui, e pode ser reconhecido sob figurações 

que o Poeta singularmente apreende para poder, depois, transmitir.  

Eis o ruído do ermo! Ao longe o negro, 
Insondado oceano, e o céu cerúleo 
Se abraçam no horizonte. Imensa imagem 
Da eternidade e do infinito, salve! (“A Arrábida”, p. 76) 

 

A paisagem é aqui o lugar em que o Poeta, já conscientemente exilado neste lugar, 

pode apesar de tudo reconhecer essa outra “imensa imagem da eternidade e do infinito”, 

dirigindo-se a ela e, ainda “falando” com ela: “salve!”. A coincidência entre a dimensão física 

da paisagem e as dimensões axiológica e metafísica é decisiva para Herculano, para quem o 

mundo, todo o mundo, é passível de descrição através da consciência dos valores absolutos 

que o estruturavam. Diferentemente de Herculano, para quem o lá está aqui, vários anos mais 

tarde, na viragem do século XIX para o século XX, António Nobre (6) tornava-se um dos 

vários exilados de lá, para quem “o tempo que lá vai” apresenta a substância forte que o presente 

já não parece possuir: 

Às vezes, passo horas inteiras 
Olhos fitos nestas braseiras, 
Sonhando o tempo que lá vai; 
E jornadeio em fantasia 
Essas jornadas que eu fazia 
Ao velho Douro, mais meu Pai. 
(“Viagens na minha terra”, p. 74) 
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O próprio facto de Nobre repetir o título de Garrett evidencia a distância que os 

separa, ao mesmo tempo que a consciência do lugar que os aproxima. Seja como for, em 

Nobre existe um lugar que continua seguro, mesmo se longe ou até inatingível: é esse lugar que 

assegura a fundação do sujeito. O facto de as actividades que permitem aceder a ele serem o 

sonho, a fantasia e a contemplação não lhe retira espessura simbólica, pelo contrário.  

Outros dois autores, um escrevendo alguns anos antes de Nobre, outro alguns anos 

depois, manifestam entretanto a mesma consciência da paisagem como materialidade 

transcendente, embora com uma dimensão de perturbação que parece já irremediável, e que 

julgo caracterizar, em grande medida, toda a posterior experiência novecentista da paisagem 

literária. Refiro-me a Antero de Quental (7), por um lado; e a Raul Brandão (8), por outro.No 

primeiro, o soneto “Oceano Nox” constitui um dos altos lugares em que sujeito e paisagem se 

confrontam, como duas entidades paralelamente questionantes e perturbadas, que parecem 

tentar falar uma com a outra, sem todavia o conseguirem: o poeta e o mar, face a face, 

partilham aquilo a que o poema chamará, de forma significativa, uma “trágica voz rouca”: 

Junto do mar, que erguia gravemente 
A trágica voz rouca, enquanto o vento 
Passava como o voo dum pensamento 
Que busca e hesita, inquieto e intermitente, 
 
Junto do mar sentei-me tristemente, 
Olhando o céu pesado e nevoento, 
E interroguei, cismando, esse lamento 
Que saía das cousas, vagamente… 
 
Que inquieto desejo vos tortura, 
Seres elementares, força obscura? 
Em volta de que ideia gravitais? – 
 
Mas na imensa extensão, onde se esconde 
O Inconsciente imortal, só me responde 
Um bramido, um queixume, e nada mais… 
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(“Oceano Nox”, p. 155) 

 

É extraordinária a diferença de posição do Poeta, face ao mar e àquilo que a sua 

contemplação engendra, entre Herculano e Antero (mesmo sabendo o quanto este último se 

sentia herdeiro do primeiro). Não se trata aqui de considerar que os sentimentos do sujeito se 

reflectem na paisagem. É mais do que isso. Ambos apresentam um estado de “inquietação” 

essencial, uma vontade incipiente de falar que não consegue todavia alcançar formas 

articuladas de linguagem, e que se fica por “esse lamento/ que saía das cousas, vagamente”, ou 

por “um bramido, um queixume, e nada mais…”. O poeta, que pretendia ouvir a voz da 

natureza, estruturada e manifestada na paisagem, é assim confrontado com murmúrios infra-

humanos que ele não consegue decifrar. A sua inquietação só poderá desembocar no silêncio, 

que para Antero tomará cada vez mais a forma da morte. Deus torna-se cada vez mais o Deus 

absconditus, retirado e mudo, e a paisagem cada vez mais também aquilo que não pode aceder ao 

sentido. 

Este carácter misterioso e insondável que ataca e mina a paisagem, e que nela escreve o 

mistério da consciência (e a que Alberto Caeiro dará a sua voz maior de mestre, por 

denegação) toma, em Raul Brandão, particularmente nas suas Ilhas Desconhecidas, as formas 

preferenciais capazes de dar conta de uma caoticização da paisagem que corresponde a uma 

infernalização do mundo. Não é preciso sair do mundo para encontrar o Inferno, como um 

pouco mais tarde o escritor existencialista Jean-Paul Sartre lembrava, ao clamar “L’Enfer, c’est 

les autres”. O poder destruidor da transcendência, do lado de lá, é transportado por Brandão 

para a imanência, o lado de cá. A paisagem é o lugar simbólico por excelência onde os poderes 

de violência e do caos se exprimem, escolhendo para tal formulações afins da estética do 
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grotesco e do expressionismo, e por isso são as sensações, já não garante de estabilidade mas 

pelo contrário portadoras de distorção, que melhor se aproximam desse mundo deformado: 

[…] As estrelas nos ares agitados parecem outras estrelas, o céu outro céu e 
as forças desencadeadas do caos nunca as senti tão perto como hoje, nesta 
voz monótona que sai do negrume, nesta massa que nos mostra os dentes no 
alto das vagas entre as chapadas de tinta na imensa solidão desolada. Isto 
acaba pela treva absoluta. Está ali – está presente toda a noite que não tem 
fim. Nós bem fingimos que não vemos a solidão trágica, o negrume trágico, 
mas eu tenho-o toda a noite ao pé de mim. Toda a noite esta coisa 
complicada que é um transporte a vapor range pavorosamente como se fosse 
desconjuntar-se; toda a noite sinto a água bater no costado e a máquina 
pulsar contra meu peito. A ideia da morte não nos larga: separa-nos do caos 
um tabique de não sei quantas polegadas. Todos os passageiros se fingem 
despreocupados. Só acolá, sob o castelo da proa (3ª classe), embrulhada num 
xale e sentada sobre um baú de lata, aquela mulher do povo sente como eu o 
terror sagrado do mar – e não o oculta. Olha petrificada. Aqui só há uma 
coisa a fazer, é a gente entregar-se… (p. 10) 
 

A coisificação do mundo, expressa pela repetição do pronome neutro “isto”, ou pela 

expressão “esta coisa”, está já completa em Brandão. E não é por acaso que o adjectivo que lhe 

ocorre, para exprimir a força do caos e a certeza da ausência de sentido que a viagem marítima 

confirma, é o adjectivo “trágico”: “a solidão trágica, o negrume trágico”. Aquilo que em 

Antero assumia ainda a forma de uma “inquietação”, e de uma fala incompreensível, torna-se 

aqui num “terror sagrado” (do mar, do mundo e da morte). 

Terminarei com um exemplo simétrico daquele com que comecei, mas que dá já bem 

conta de como o espaço histórico que separa Álvaro de Campos, ainda herdeiro de Baudelaire, 

e Carlos de Oliveira, que vem nomeadamente depois (no sentido forte) de Raul Brandão, é já 

bem grande. Esse espaço histórico exprime-se também em Carlos de Oliveira através do lugar 

metafórico da casa, inserida numa paisagem dunar e minada à partida, e onde a perda não é 

exercida de fora para dentro, mas pelo contrário a partir do próprio dentro. Em Campos, 

como em Baudelaire, a paisagem do passado parecia poder ser plena como um Paraíso 
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perdido. Em Carlos de Oliveira, a casa e a família são construídas sobre dunas, espaços 

intersticiais incapazes de oferecer solidez a qualquer raiz que sobre elas se queira estabelecer, 

espaços intersticiais que escondem outras realidades, outros mundos desconhecidos, fruto 

daquilo a que Carlos de Oliveira chamará também “cataclismos” (palavra que naturalmente 

poderemos considerar “rimando” com as “catástrofes” de Eliot. 

Os terrenos hoje agricultados, onde a família construiu a casa de adobos (que 
as cantarias, os cunhais de pedra, têm aguentado), eram dantes extensões 
maninhas, eriçadas de felga e gramata. Em tempos ainda mais recuados, uma 
flora gigantesca cobriu a região: encontra-se enterrada ao nível do mar e 
abaixo dele. Árvores de grande altura, entre dois lençóis de areia branca. 
Madeiras fibrosas, duras, de cor geralmente vermelha. Veios de barro e 
argila: azuis, verdes, encarnados. A combustão destas madeiras (descobertas 
em escavações de acaso) é lenta e sem chama como a do carvão. Durmo 
sobre florestas de pedra e púrpura. (p. 1053) 
 

A progressão de distância histórica aqui expressa por “hoje”, “dantes” e “em tempos 

ainda mais recuados” exprime a consciência de uma paisagem estratificada que responde àquilo 

que eram, em George Eliot, as “cicatrizes” dapaisagem. Mas em Carlos de Oliveira estas 

cicatrizes internalizaram-se, e existem agora numa profundidade ameaçadora e inescapável. Ao 

que seriam aparências de estabilidades, visíveis à superfície, responde o mundo com uma 

paisagem que está em combustão interna e invisível – mas não menos real. O próprio mundo 

tornou-se assim caótico, mesmo ao renunciar ao expressionismo ainda de raiz romântica, 

apreensível em Brandão. Em Carlos de Oliveira é a própria constituição íntima do mundo que 

é posta em causa. É do lado de dentro da fronteira (na paisagem, que é organização intra-muros) 

que o próprio sentido se obscurece ao ponto de se tornar inescapável e inatingível, como a 

consciência. A “casa de adobos” de Carlos de Oliveira, em perigo iminente de derrube, 

responde assim à “casa” maior e melhor de Campos, como a consciência de uma paisagem oca, 

minada por dentro de si mesma, e no fundominada por si mesma.  
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Voltemos ao início das observações aqui feitas. Dizia eu que a paisagem é uma forma 

de evidência do lugar que está longe de se confinar a uma visão idílica dos seus componentes. 

Por agora, terão ficado claros alguns dos elementos que a compõem: uma fundíssima 

consciência histórica, que atravessa as representações literárias da paisagem e as transforma de 

modo indelével; a sua radicação num olhar sobre o humano, desde o início minado por um 

sentimento de perda que vai acentuando a sua descrença; uma fala a pouco e pouco mais 

desarticulada e incompreensível; a sua representação como um acontecimento, progressivamente 

distanciado de uma manifestação sagrada ou religiosa. 

Dizer que a paisagem literária representa a natureza será certamente verdade, no 

contexto, se compreendermos que a natureza é, como sempre foi, um acontecimento humano, um 

acontecimento perante a consciência do humano. Neste sentido, as paisagens literais ou 

metafóricas representadas dão conta de diversíssimas formas de o humano se auto-perceber. É 

na literatura que tal também acontece. 
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ENTRE EVA E MARIA: A AMBIGUIDADE FEMININA N’ A DEMANDA DO 

SANTO GRAAL1 

Adriana Maria de Souza Zierer2 (UEMA) 

  

 

 

Introdução 

 

 

A Demanda do Santo Graal é uma novela de cavalaria composta já num período 

de cristianização e prosificação da Matéria da Bretanha. O texto, de autoria anônima, foi 

produzido na França e traduzido para o português em meados do século XIII pelo frei 

Bivas ou Vivas, a pedido do futuro rei Afonso III (CASTRO, 1983). 

O eixo central da obra é a busca do Santo Graal (cálice utilizado por Cristo na 

Última Ceia que continha o sangue vertido por Ele na cruz e recolhido por José de 

Arimatéia) pelo cavaleiro eleito, Galaaz, virgem e sem pecados, acompanhado de dois 

outros eleitos, Persival e Boorz. 

Um elemento primordial da cristianização da novela é que o cavaleiro puro é 

aquele que domina os desejos da carne, em especial a sexualidade. As mulheres, de forma 

geral, são vistas na narrativa de forma misógina, associadas ao demoníaco e muitas vezes 

afastam os guerreiros do seu propósito central de (re) encontrar o Santo Vaso. Por infringir 

                                                 
1 Este texto dialoga com as ideias de outro artigo sobre o tema, cf: ZIERER, Adriana M. de S. 

Entre Ave, Eva e as Fadas: as visões femininas na Demanda do Santo Graal In: OLIVEIRA, 
Terezinha e VISALLI, Angelita (Orgs.). Leituras e Imagens da Idade Média. Maringá: Eduem, 
2011, p. 233-271. 
2 Doutora em História Medieval. Docente do Departamento de História e Geografia da UEMA e 
colaboradora do Mestrado em História Social da UFMA. Organizou em co-autoria com Márcia 
Manir M. Feitosa Literatura e História Antiga e Medieval: diálogos interdisciplinares. São 
Luís: EDUFMA, Coleção Humanidades, 2011. 
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os mais diversos pecados capitais, dos 150 cavaleiros, somente 12, em analogia aos 

apóstolos de Cristo, conseguem ver outra vez o Graal. Os demais fracassam na busca. 

Embora o feminino esteja muitas vezes numa posição negativa, há mulheres 

positivas no relato, associadas à imagem da Virgem Maria, exemplos a quem as mulheres 

medievais deveriam seguir. Um terceiro modelo, entre a mulher-pecadora, associada ao 

diabo e a Eva, e a mulher-santa, ligada a Maria, é a personagem com traços ambíguos. Essa 

às vezes aparece na Demanda com traços negativos e depois positivos, o que está muitas 

vezes associado ao fundo celta do texto. Em relatos dessa origem, como os galeses e 

irlandeses, as personagens femininas tem papel de destaque e estão muitas vezes 

relacionadas às divindades ou às fadas, seres sobrenaturais que possuem pontos de contato 

com este mundo e o mundo invisível.  

Vejamos, pois, as três imagens femininas n’A Demanda do Santo Graal, 

descortinando parte do imaginário medieval, que é muito mais complexo do que pode 

parecer à primeira vista, revelando uma maior heterogeneidade dessa sociedade. 

 

 

1. A Ambiguidade Feminina nas Imagens de Guinevere e Morgana 

 

 

Antes de falar dessas personagens é necessário contextualizar a Europa 

Ocidental entre os séculos XI a XIII, época da Idade Média Central. Esse período é 

marcado por um grande crescimento agrícola, possibilitado por novas técnicas de cultivo e 

pela drenagem dos pântanos. O aumento da produção proporcionou um incremento do 

comércio e das cidades, o desenvolvimento de atividades bancárias, das escolas urbanas e 

da literatura, com a retomada de temas da chamada Matéria da Bretanha no século XII 

através da produção de poemas em verso. A poesia se desenvolveu de maneira geral e 
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surgiu o chamado “amor cortês” modelo no qual um jovem fazia tudo para agradar a sua 

dama, que estava socialmente em nível superior ao do amado. 

A melhoria da alimentação possibilitou um aumento no número de anos 

vividos pelas mulheres, que antes morriam cedo devido à alimentação deficitária e as várias 

gravidezes. Houve também nesse período um incremento ao culto mariano. Segundo Le 

Goff, no século XIII Maria se torna quase que a quarta pessoa na Santíssima Trindade, a 

“advogada” dos humanos, preocupada com a sua salvação (LE GOFF, 2008, p. 128). 

Foram dedicadas a ela várias catedrais, como a catedral de Notre Dame (Nossa Senhora), 

em Paris. Também na mesma época foi composta a oração Ave Maria e obras em seu 

louvor, como as Cantigas de Santa Maria, produzidas por Afonso X, o Sábio, rei de Castela. 

Cresceu também em importância o culto a Maria Madalena, patrona das pecadoras 

arrependidas que também teve várias hagiografias dedicadas a ela. 

Neste contexto passa a ser obrigatório, desde o Concílio de Latrão, em 1215, 

que a mulher desse o seu consentimento no casamento, o que mostra o aumento da sua 

importância na sociedade. É certo que nas famílias abastadas o matrimônio continuou 

como um arranjo entre as famílias, mas o consentimento abriu a perspectiva para que 

muito mais tarde a mulher efetivamente pudesse escolher o seu parceiro. 

 Uma das temáticas importantes nas obras literárias é o amor cortês. De um 

lado temos o amor idealizado no qual a paixão nunca se realiza de forma carnal, 

caracterizada pelo amor platônico, em que um jovem solteiro cobiça a esposa do seu 

senhor e a ama à distância, prestando a ela obediência e esperando como recompensa um 

olhar, um sorriso, um pequeno presente, como o lenço ou a fita da dama. Um elemento 

interessante é que o amante se presta a satisfazer todos os desejos da amada, servindo de 

marionete aos seus desejos (MARTIN, 1999).  
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De outro lado, no romance cortês o amor adúltero é efetivado. Os amantes 

mais famosos são Tristão e Isolda, personagens inspirados nas figuras de Diarmaid e 

Grainné3 (VARANDAS, 2006, p. 227-228), descritos num relato anônimo de origem 

irlandesa, onde o amor termina de forma infeliz com a morte dos jovens. 

Tristão e Isolda é uma obra redigida originalmente na Inglaterra e França cujos 

textos originais se perderam, só restando um quarto da versão de Thomas (1170-1173) e 

alguns fragmentos da versão de Béroul (c. 1180) (LE GOFF, 2009, p. 271). A partir dessas 

versões várias outras foram produzidas em diversos idiomas europeus, como por exemplo, 

o ciclo do Tristan en Prose (século XIII) que se fundiu com a nossa versão da Demanda. O 

mito continuou a ser recontado até o século XIX (cf. LE GOFF, 2009, p. 271-272 e p. 276-

277) e nesse período Bédier, por exemplo, fundiu os fragmentos da história numa única 

obra, O Romance de Tristão e Isolda.   

Tristão e Isolda se apaixonam, mas a jovem é prometida ao tio do rapaz, 

Marcos, rei da Cornualha. Os jovens efetivam a paixão, se separam e por fim morrem por 

não poderem estar juntos. É interessante notar que o adultério não é criticado no relato. 

Outro casal famoso é Guinevere e Lancelot, cuja paixão foi descrita por 

Chrétien de Troyes em Le Chevalier de la Charrete (O Cavaleiro da Carreta). No caso desta 

obra, Guinevere é raptada por um cavaleiro e só pode ser resgatada pelo mais perfeito de 

todos, Lancelot, apresentado como o “melhor cavaleiro do mundo”. No início do relato 

aparece um anão que promete revelar o paradeiro da dama caso ele entrasse na “carroça da 

infâmia”, onde os condenados eram exibidos à população. Após hesitar por “dois passos”, 

ele concorda, sendo depois punido na narrativa pela dama, em virtude desta pequena 

                                                 
3 A grafia dos nomes muda. As vezes aparece como Diarmuid (com u) e a acentuação diferente no 
nome da jovem, Gráinne. 
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“falta”. Após salvá-la, é recompensado com uma noite de amor com a rainha, sem que 

igualmente a narrativa critique tal desenlace.  

Mais tarde Lancelot é punido pela dama que envia recado para que perdesse 

várias batalhas durante um torneio, numa atitude de humilhação aos desejos dela, no que 

ele consente e a obedece outra vez quando envia a contra-ordem para que vencesse todos 

os combates seguintes. Essa atitude de ambos explica a lógica perversa do amor cortês 

onde o cavaleiro deve satisfazer todos os caprichos da dama.  

A obra ficou inacabada. Podemos afirmar que os duplos Tristão-Isolda, 

Lancelot-Guinevere são os personagens da Matéria da Bretanha que melhor explicitam o 

ideal do amor cortês. Ambos os pares são personagens analisados na nossa narrativa.  

No entanto, em A Demanda do Santo Graal, que visa (re) direcionar as ações dos 

cavaleiros à defesa do cristianismo e à obediência aos preceitos clericais, a relação adúltera é 

criticada. Por tal razão as atitudes da personagem de Guinevere (Genevra) são reprovadas, 

em especial o seu amor por Lancelot. Há um sonho do cavaleiro que a vê no Inferno com a 

língua tirada para fora da boca. Ele também encontra ali e sua mãe, a rainha Helena, 

retratada no sonho como estando num jardim florido (o Paraíso) e lhe pede para 

abandonar a relação pecaminosa para que a sua alma não se perdesse (DSG, 1995, p. 160).  

Também no mesmo local Lancelot vê outra rainha adúltera, Isolda (Iseu), que 

na Demanda se abrigava na corte arturiana, motivo pelo qual seu marido, Marcos, é inimigo 

do rei Artur e ao final do relato destrói a távola redonda, símbolo da corte arturiana, 

levando ao fim o reino de Camelot. 

 A traição da Genevra é descoberta ao longo da narrativa. Porém há uma 

passagem na qual, após todos saberem a verdade e a rainha ser condenada à fogueira pelos 

conselheiros de Artur, o povo se apieda dela, mostrando um forte traço de ambiguidade na 

reprovação aos seus atos. Pois, como seria possível num contexto cristão uma adúltera ser 
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valorizada como “boa mulher, cortês, em quem os pobres encontrariam conselho e 

piedade”? (DSG, 1988, p. 479). Além disso, outro elemento estranho é que depois, um 

religioso, o arcebispo Dubrício, vai exigir que Artur receba Genevra de volta, caso 

contrário excomungaria o reino. 

Percebemos assim, na Demanda que em muitos casos a obra dialoga com duas 

representações diferentes de um mesmo personagem. No caso de Guinevere, em outros 

relatos de origem céltica sempre aparece como a esposa de Artur e está associada às 

divindades femininas. Porém numa narrativa moralizante como a Demanda o adultério 

representa um grave pecado, daí a reprovação ao comportamento da rainha. Os dois 

posicionamentos representam as duas visões sobre a mesma personagem, feminina e 

negativa, de fundo celta e cristão, que convivem juntas no interior da mesma narrativa. 

Com Morgana (Morgaim) também ocorre o mesmo processo. Em princípio é 

vista de forma extremamente negativa. A dama se encontra no sonho tido por Lancelot 

sobre o Inferno, como estando num local cheio de fogo, nua, com uma pele de lobo, 

gemendo, o que prefigura qual seria o seu destino após a morte: também o ambiente das 

trevas (DSG, 1995, p. 159). 

No entanto, ao fim do relato, Morgana é aquela que juntamente com outras 

donas, leva Artur para ilha de Avalon, para curá-lo de seus ferimentos mortais (DSG, 1995, 

p. 493-494), causados por seu filho ilegítimo, Mordred. Aqui a imagem se transforma em 

sobrenatural benéfico e a figura de Morgana nesse momento está associada às fadas que 

partiram para Avalon, a sede do Outro Mundo Céltico. Numa obra de Geoffrey de 

Monmouth intitulada Vita Merlini (Vida de Merlin), Avalon, a terra das maçãs, é descrita 

como o lugar onde, ao invés de grama, o solo era coberto por aquele fruto e onde 

moravam Morgana e suas nove irmãs (ZIERER, 2001). 
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Portanto Morgana possui duas imagens. Associada às fadas nos relatos da 

Matéria da Bretanha, conhecida como Morgan, le Fay e versada nas “artes mágicas” e no 

controle do sobrenatural, na Demanda Morgana estaria destinada ao Inferno. Porém a 

própria narrativa recupera a sua identidade “boa” devido à intertextualidade com outros 

textos, como o de Geoffrey, e sua magia é voltada para algo positivo no final do relato, 

quando leva o rei Artur para se curar.  

Mesmo a figura de Isolda também é ambígua. Ela e Genevra são fieis ao amor 

cortês e não possuem controle sobre os seus sentimentos, daí o fato de traírem os seus 

maridos. 

Ainda outra mulher com traços contraditórios é Aminha, a filha do rei Pelles, 

mãe de Galaaz. Nada sabemos sobre ela nessa narrativa, apenas que enfeitiçou Lancelot 

para que este “traísse” Genevra4 e gerasse nela o cavaleiro mais perfeito do mundo, Galaaz. 

Amina, conhecida como Elaine em outros relatos, faz parte da Linhagem dos Guardiões do 

Graal e embora tenha feito uma má ação – encantar um cavaleiro da távola redonda – , 

permite que essa linhagem tenha continuidade através da figura de seu filho, Galaaz, que 

por sua vez era filho de um cavaleiro considerado até então como o “melhor do mundo”. 

Pecado, mas também preservação da linhagem do Graal e dos Seus guardiões, o que faz o 

papel de Aminha ser relevante e ambíguo, ao mesmo tempo positivo e negativo.  

Vejamos agora a segunda e mais conhecida imagem da mulher na Demanda: a 

Eva-Pecadora. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pela sua fidelidade ao amor cortês, Lancelot só “cede” a outra mulher devido ao encantamento. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

27 

 

2. A Eva-Pecadora: o feminino e o diabólico 

 

 

A imagem que vamos tratar agora é aquela que normalmente esperamos sobre 

as mulheres na DSG: pecadoras, associadas à Eva que levou Adão a comer o fruto 

proibido e por esse motivo condenou toda a humanidade a uma vida de sofrimento.  

 

Imagem 1. Adão e Eva (1507), de Albrecht Dürer. Museo do Prado. Madrid. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_002.jpg, acesso em 

01/11/2011. 
A visão sobre ela, comum a vários artistas dos períodos medieval e moderno 

mostra Eva sempre muito bela fisicamente, com os cabelos anelados e próxima da maçã e 

da serpente (que também lembra o seu cabelo), portanto diretamente relacionada ao 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_002.jpg
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pecado original. Adão aparece como mais inocente e, quase que encantado, seduzido, pela 

beleza da jovem, ingere o fruto nas pinturas de Lucas Cranach, o velho (ZIERER, 2001; 

ZIERER, 2011, p. 250-252), entre outras. A imagem de Dürer segue esse modelo. 

No entanto a sociedade medieval era dinâmica e nela conviviam, ao mesmo 

tempo, várias concepções sobre o feminino, o que também acontece na Demanda, onde 

podemos perceber que a mulher tem papel de destaque e desde o princípio é chamada para 

tomar parte nos acontecimentos. 

Os exemplos de Eva são inúmeros, relacionados à concepção clerical de que 

“tentavam” os homens e estariam, devido a sua fragilidade, mais próximas da luxúria e do 

irracional. Acreditavam no seu papel passivo, pois, segundo Santo Tomás de Aquino 

(KAPLISCH-ZUBER, 2002, p. 141-142), deveriam agir apenas como receptáculo na 

procriação.  

Vários filósofos e clérigos defendiam a ideia de que o mal era causado pela 

mulher, e que por isso ela deveria ser controlada. Pedro Abelardo chegou a dizer no século 

XII que Adão comeu a maçã não por haver sido seduzido, mas por afeição, para não 

desgostar Eva (DUBY, 2001, p. 57). Daí a forte representação do feminino negativo numa 

obra com acentuada influência dos oratores, como é a DSG.  

Seguem a seguir três exemplos que consideramos emblemáticos da mulher-Eva 

na narrativa. 

  

2.1 .  A Filha do Rei Brutus 

 

Trata-se de uma bela jovem, de 15 anos que se apaixona perdidamente por 

Galaaz, o cavaleiro eleito, quando o vê pela primeira vez. Ele e Boorz haviam pedido 

albergagem no castelo do pai da donzela, o rei Brutus, cujo nome já lembra “brutalidade”, e 
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certo aspecto violento, irracional. A moça, ainda que aconselhada pela ama do contrário, 

passa a desejar ardentemente o rapaz e se dirige ao quarto dele no meio da noite. Galaaz a 

rechaça, por honra da linhagem dela e porque deveria se manter casto. A jovem argumenta 

com ele, mas diante da negativa taxativa “mas devo dultar perigo de minha alma, ca fazer a vossa 

vontade” (DSG, 1995, p. 93) ameaça se matar. O cavaleiro então, numa atitude cristã que 

visava salvar a vida da donzela, concorda em fazer o que ela quer, mas é tarde demais: ela 

se mata.  

O jovem mostra assim sua vitória ante as tentações da carne e confirma o seu 

merecimento em encontrar o Santo Graal. Após a morte da donzela, todos os homens do 

castelo atacam Galaaz e Boorz. O primeiro fica numa atitude passiva, mas Boorz defende 

os dois contra todos e ao vencer os combates mostra que ambos eram inocentes, seguindo 

a concepção de que Deus havia dado a vitória àqueles que tiveram o comportamento 

correto. 

 

2.2.  A Donzela “Grega”  

 

Persival, um dos eleitos, está um dia na floresta e lhe aparece uma donzela 

“grega”, uma alusão ao paganismo, muito bonita de quem ele fica enamorado. Antes que 

aconteça algo mais entre os dois, aparece uma voz vinda do Céu como um trovão, como 

manifestação divina. O cavaleiro desmaia. Ao acordar temos a completa transfiguração 

feminina no Diabo, pois quando ele abriu os olhos a viu rir (riso como sinônimo do 

diabólico) e entendeu que era o Demônio para enganá-lo e o fazer cair em pecado mortal 

(DSG, 1995, p. 202). Neste último exemplo, o feminino não representa apenas o mal, mas 

é o próprio duplo de Satã. 
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 Comparando os exemplos de Galaaz e Persival percebemos que enquanto o 

primeiro foi fiel a sua castidade e rejeitou a luxúria, Persival só se manteve puro devido à 

interferência divina, que o fez perceber que a mulher era na verdade o ente maléfico. Por 

este motivo fica provada na narrativa a superioridade de Galaaz frente ao companheiro, 

motivo pelo o primeiro é o principal cavaleiro a encontrar o Santo Vaso5. Quanto a Boorz, 

o terceiro dos eleitos havia prometido se manter virgem, mas uma única vez na vida 

sucumbiu a um feitiço e teve relação sexual, ato do qual se penitenciou o resto da vida. 

 

2.3. A Besta Ladradora 

 

É um animal demoníaco feminino: uma besta. Do seu ventre eram ouvidos os 

mais terríveis ladridos do mundo e havia matado muitos cavaleiros, dentre os quais os onze 

irmãos do muçulmano Palamades, que vivia, sem sucesso perseguindo esse ser havia 

muitos anos. A aventura da besta desvia vários cavaleiros do propósito de encontrar o 

Santo Vaso, mostrando mais um traço daqueles que eram pecadores.  

O cachorro ao lado do bode, da serpente e do dragão está muitas vezes 

associado ao demoníaco e é também um psicopompo, condutor das almas ao outro 

mundo, como, por exemplo, Cérbero, o cão de muitas cabeças na mitologia grega, guardião 

do Hades (CHEVALIER; GEERBRANT, 1995, p. 176). 

O motivo de nascimento da besta foi o intercurso entre o Diabo e uma 

mulher. Por quê? Devido a um grave pecado, relacionado a um tema recorrente na 

Demanda, o incesto. A moça, versada na necromancia (arte reprovada pela Igreja), era 

apaixonada pelo irmão, que também se chamava Galaaz e que recusou o seu amor. Quando 

                                                 
5 (Sobre o fato de Persival ser um dos cavaleiros eleitos e para a discussão mais aprofundada acerca 
da hierarquia dos três eleitos frente ao Graal, cf ZIERER, 2011, p. 255-256).  
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esta pensava em se matar na floresta, local das tentações e do sobrenatural, o Diabo 

apareceu e prometeu dar a ela o que quisesse, caso fizesse com ele o pacto demoníaco, 

representado na cópula carnal. 

 Aqui temos a forte concepção medieval de que a salvação está relacionada ao 

livre-arbítrio e que o ser humano poderia “vender” a sua alma ao demo para obter graças 

terrenas, como no relato muito conhecido chamado A Lenda de Teófilo sobre um pacto feito 

entre um religioso e o Diabo, depois anulado pela Virgem Maria (ZIERER, 2010, p. 91-92). 

Após o contato sexual com o Diabo, a jovem se esquece do amor pelo irmão e 

mais tarde, grávida, acusa-o de tê-la violentado. O pai acredita e pede que ela escolha a 

morte do irmão, que foi a seguinte: ser comido por cães deixados em jejum por sete dias. 

Antes de morrer de forma tão terrível, o inocente diz que viria proximamente outro Galaaz 

para fazer grandes coisas e que com o nascimento do filho da irmã todos veriam a sua 

inocência. A besta, associada ao feminino e símbolo do Diabo, só é morta quando 

Palamades, o bom cavaleiro pagão, se converte ao cristianismo no final da narrativa. 

 

 

3. As Mulheres Positivas e sua Associação à Virgem e às Fadas 

 

 

A presença feminina permeia toda a narrativa e serve muitas vezes para 

identificar se um cavaleiro era realmente puro ou pecador e se era merecedor de encontrar 

o Santo Vaso. Já na primeira cena da DSG aparece uma abadessa que chama Lancelot para 

conhecer o seu filho Galaaz, principal herói da narrativa, e fazer dele um cavaleiro. 

Vejamos as diversas imagens femininas positivas na Demanda. 
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3.1 . Mulheres Vítimas 

 

Há várias mulheres que são vítimas; algumas de incesto, como Ladiana, 

sobrinha do rei Marcos (marido de Isolda) atacada por ele e depois morta a seu mando, ou 

violentadas por poderosos, como no caso do rei Artur, que fez um filho a força na mãe de 

Artur, o Pequeno.  

Damas são mortas injustamente pelo fato de os maridos desconfiarem delas, 

como no episódio “A Mulher da Tenda”, que teve sua cabeça cortada pelo simples fato de 

o marido vê-la conversando com um cavaleiro.  

 

3.2. Mulheres Profetizas: A donzela “feia” 

 

Encontramos no relato mulheres com o papel de destaque que agem como 

profetizas. É o caso da donzela feia, que chega à corte e afirma que um dos cavaleiros 

seguraria a espada que ela portava e que esta ficaria rubra de sangue. Este cavaleiro traria 

desgraças à Demanda. Interessante o fato de ela, ao contrário das pecadoras, não ser bela, 

portanto, não possuía o atrativo que fazia os homens serem levados ao pecado. Todos 

seguram a arma e ao fim ela fica rubra ao ser tocada por Galvam. O rei Artur acredita na 

jovem e proíbe o sobrinho de ir à demanda, mas este sai escondido e efetivamente as 

previsões da donzela se concretizam. 

Outras profetizas aparecem ao longo da DSG, como as donzelas aprisionadas 

como escravas e concubinas no episódio do Castelo Felão6. Uma delas antes de morrer faz 

a previsão de que Galaaz iria salvá-las e fazer justiça contra os seus aprisionadores, o que 

também se confirma (ZIERER, 2011, p. 259-260). 

                                                 
6 Castelo Traidor. Felão, do termo de felonia, traição. 
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* 

 

Outro elemento interessante na narrativa é a interação entre as mulheres boas e 

más. As últimas, além de tentar levar os cavaleiros a praticar más ações, também sacrificam 

as boas donzelas, como veremos a seguir, no caso da irmã de Erec e da irmã de Persival. É 

interessante notar que muitas dessas personagens são anônimas, não conhecemos os seus 

nomes e somente alguns de seus traços, como “feia” ou o parentesco com alguém 

importante, como a tia de Persival, a irmã de Ivã, entre outras, mais uma vez procurando 

valorizar o feminino na sua relação com o masculino. 

 

3.3. A Irmã de Erec 

 

Erec, até então considerado bom cavaleiro, encontra uma donzela lhe pede um 

dom. Ele concorda sem se saber do que se tratava. Mais tarde quando estava numa 

celebração com a irmã, que não via há algum tempo, a donzela má explicita o pedido: “eu 

quero a cabeça da donzela que senta perto de ti” (DSG, 1988, p. 240). 

O que Erec deveria fazer? A primeira ação de um bom cavaleiro é dizer sempre 

a verdade e se jurou que daria qualquer coisa que alguém pedisse, teria de cumprir. Embora 

o cavaleiro amasse a irmã e não desejasse cometer um pecado mortal, ele não consegue se 

desvencilhar das regras da cavalaria, aqui completamente distorcidas, pois dizer a verdade 

significava agir com justiça e não prejudicar o próximo. Mas preso às regras feudais, Erec 

cumpre o prometido e mata a irmã. Por esse motivo perde a salvação da sua alma ao matar 

uma inocente injustamente e satisfazer um desejo fútil.  

Tal atitude mostra que ele não era um dos cavaleiros eleitos a encontrar o 

Santo Graal. A donzela má, por sua vez, sai carregando a cabeça cortada da boa donzela, o 
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que parece ser uma reminiscência da cultura celta na qual a cabeça dos inimigos era cortada 

e colecionada como troféu. Para os celtas, era ali onde se acreditava estar a força vital do 

inimigo (STERCKX, 2009, p. 341-388). Como punição por seus atos, Deus castiga a 

donzela, matando-a com um fogo vindo do Céu. 

 

3.4. Mulheres que exigem justiça 

 

Mostrando que o feminino na Demanda estava longe de se conformar com as 

injustiças sofridas, citamos dois casos. No primeiro, em outro exemplo de incesto, Aglinda, 

quando ia ser violentada pelo irmão, pede a proteção de Deus e por esse motivo o irmão 

cai morto. Naquele local surge a “Fonte da Virgem”, onde todos os homens que não 

fossem virgens e caíssem nela, ficariam paralisados. Um deles foi Erec, cujo episódio da 

morte da irmã acompanhamos, que cai ali e só consegue sair com a ajuda das donzelas da 

fonte. 

 

Outro caso é o da irmã de Ivã de Cenel, que ao saber da injusta morte do 

irmão por Galvam insiste com este que Deus a vingaria e se dirige à corte arturiana onde 

esperava que a justiça fosse feita (DSG, 1995, p. 109-110). 

 

3.5. A Irmã de Persival  

 

Aqui temos mais um caso de donzela boa versus donzela má. A irmã de Persival 

é a contraparte feminina de Galaaz. Tal como este é um exemplo modelar feminino, 

disposto a qualquer sacrifício pelos outros, conforme veremos a seguir. Em primeiro lugar, 
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corta aquilo que possuía de mais precioso, os seus cabelos, para fazer a bainha da espada da 

estranha cinta, que deveria ser desembainhada somente pelo cavaleiro eleito.  

O cabelo é o aspecto feminino mais atrativo da mulher e tanto as 

representações imagéticas de Eva como as de Maria Madalena, principalmente nos 

períodos medieval e moderno, mostram-nas com um cabelo abundante, solto e comprido.  

Na época, as mulheres solteiras deixavam os cabelos à mostra na forma de uma 

longa trança e depois de casadas cobriam a cabeleira (MACEDO, 2002, p. 21). O corte do 

cabelo, portanto, representa o sacrifício de um atributo feminino muito valorizado e na 

narrativa é dito explicitamente pela jovem que as correias da espada eram feitas “da coisa 

que eu mais em mim amava” (DSG, 1988, p. 323). 

Além de entregar a espada da estranha cinta a Galaaz, único dos três eleitos a 

conseguir retirá-la da bainha, a donzela conhecia o caminho onde estava o Santo Graal no 

Oriente, local associado ao Paraíso Terrestre. Ela os conduz numa barca ao local onde 

deveriam ir, numa clara analogia às fadas dos relatos irlandeses, que atraíam os heróis e os 

levavam a um mundo de felicidade, onde o tempo não existia, o Outro Mundo Céltico. 

Alguns desses relatos podem ser citados, como por exemplo, Conla e a Donzela 

Encantada quando um jovem é atraído por um ser feérico para a Terra dos Vivos. Outro é 

A Viagem de Bran na qual um herói deixa a Irlanda para seguir outra mulher sobrenatural, 

que canta uma estranha canção e lhe joga um ramo de maçã de prata, símbolo do Outro 

Mundo. Ele fica ali um período que lhe pareceu de um ano e ao voltar para casa, ninguém 

o conhece, apenas ouviram falar de uma antiga história sobre um guerreiro com seu nome, 

pois no relato de Bran, milhares de anos haviam se passado; o tempo das fadas é diferente 

do tempo humano (ZIERER, 2001). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

36 

 

A jovem irmã de Persival, que também representa uma proximidade com a 

santidade, por ser escolhida por Deus para conduzir os cavaleiros, terá sua pureza testada 

como fizeram antes os cavaleiros escolhidos para dar cabo da demanda. 

Ao chegarem a um castelo, é pedido o seu sangue, pois a senhora dali era 

leprosa e exigia o sangue de todas as donzelas que ali passassem na tentativa que um banho 

a curasse. No período medieval a lepra era associada à impureza e ao sexo exercido nos 

dias interditos pela Igreja (dias santos e também durante o período menstrual feminino). 

Por isso se acreditava que um sangue puro levaria à cura.  

Os três cavaleiros eleitos recusam e começam a lutar contra todos os homens 

do castelo. Num determinado momento, para impedir a continuidade da matança, a irmã 

de Persival consente em entregar uma tigela com o seu sangue. A ação é realizada e a boa 

donzela morre. Imediatamente, a leprosa se banha e fica curada. Mas Deus a pune 

enviando fogo e matando todos os habitantes do castelo.  

Quanto à boa donzela, antes de morrer pede para ser enterrada no Paço 

Espiritual, onde estava o Graal e uma carta é escrita contando a todos a sua história. O 

conto mostra uma asssociação da irmã de Persival com a Virgem Maria, mãe da 

Humanidade, e também com Cristo, que se sacrificou para que os humanos fossem salvos 

do pecado original, cometido por Adão e Eva.  

Como Galaaz, que havia feito milagres e realizado curas, ela também realiza o 

milagre de cura da leprosa com o seu sangue. Cristo derrama o seu sangue na Cruz pela 

salvação dos homens e a irmã de Persival para que mortes fossem evitadas e para a salvação 

de uma pecadora. 
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Conclusão 

 

Apesar da imagem difundida sobre uma visão unicamente misógina na 

Demanda, ao nos determos com mais cuidado, observamos múltiplas faces sobre o feminino 

na narrativa. A mulher pode ser boa e má ao mesmo tempo, como, por exemplo, Genevra, 

a mulher que trai o rei, que é fiel ao amor cortês, mas é considerada boa pelo povo, numa 

reminiscência do seu papel nos relatos irlandeses e galeses. O mesmo ocorre com Morgana, 

que de pecadora e má devido à magia, é “resgatada” no final da novela, quando, juntamente 

com outras fadas, leva Artur para Avalon, a ilha das maçãs. Que dizer então de Amina, mãe 

de Galaaz, que realiza um feitiço para que Lancelot traísse Genevra, mas ao mesmo tempo 

dá a luz ao “melhor dos melhores” entre os cavaleiros da távola redonda, o eleito para 

encontrar o Santo Graal e membro da linhagem dos Seus guardiões? 

Também existem visões da mulher relacionada à luxúria, pronta a levar os 

eleitos a pecar, como a filha do rei Brutus que sem sucesso tenta Galaaz e depois se mata. 

Persival é igualmente tentado, desta vez pelo Diabo transformado numa mulher, mas o 

cavaleiro é impedido por Deus de cometer uma má ação. Por fim há a Besta Ladradora, 

animal igualmente feminino, fruto de uma relação entre o “sexo frágil”, já pecaminoso por 

excelência, segundo o pensamento clerical, e o próprio Diabo. 

No lado positivo encontramos mulheres vítimas, violentadas ou mortas por 

cavaleiros maus, mas também mulheres que clamam a Deus por justiça, como a irmã de Ivã 

que busca vingança pela morte injusta do irmão, ou a donzela da fonte que pede auxílio a 

Deus, o qual impede que o irmão a violentasse.  

Mulheres são associadas à Virgem Maria como a irmã de Erec, que morre sem 

culpa e a irmã de Persival, a própria representação feminina de Galaaz, que perece para 

salvar uma pecadora sacrificando-se, como Cristo se sacrificou por amor à humanidade. 
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Interessante observar nessa mulher perfeita as reminiscências das narrativas 

irlandesas, os imrama, nas quais um ser sobrenatural atraía um herói ao Outro Mundo Celta 

e este se dirigia para lá através de uma viagem marítima. A irmã de Persival, em analogia 

com os seres feéricos, é a única a conhecer a direção para a manifestação do Paraíso 

Terrestre, isto é, o caminho do Santo Graal e leva os eleitos para lá numa barca, tal como 

ocorria nesses relatos. 

Através da conduta dos homens em relação ao feminino, podemos inferir se 

são eleitos ou não para encontrar o Santo Graal. Além dos exemplos já mencionados 

associados aos cavaleiros pecadores, como Erec, que mata a irmã por haver prometido um 

dom, podemos também citar Leonel, o irmão de Boorz, que perde o controle das suas 

emoções e comete homicídios. Numa determinada situação, Boorz tem que optar entre 

salvar o irmão, ameaçado por cavaleiros que queriam matá-lo, e uma donzela prestes a ser 

violentada. Boorz salva a donzela e ao mesmo tempo reza a Deus para que salvasse o seu 

irmão, o que realmente acontece.  

Aqui podemos invocar as leis da cavalaria que nos mostram que o primeiro 

dever do cavaleiro era proteger os fracos, daí a atitude de Boorz ter sido correta. Leonel é 

tomado então por um dos sete pecados capitais: a ira. Por esse motivo, depois de salvo, 

mata um religioso e um cavaleiro que queriam impedi-lo de lutar contra o irmão, pois não 

se conformou de Boorz não ter ido a seu auxílio. O elemento a determinar a condição de 

Leonel como bom cavaleiro ou não foi, mais uma vez, a participação feminina, ainda que 

indireta. Assim, nos mais variados exemplos, vemos que a mulher tem papel preponderante 

nas ações dos bons e maus cavaleiros indicando a “eleição” dos mesmos quanto à visão do 

Santo Graal. 

O papel feminino em A Demanda do Santo Graal mostra que a sociedade 

medieval é muito mais complexa do que convencionalmente acreditamos. Longe de uma 
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coletividade “controlada” pela Igreja Católica, o que se vê são várias concepções sobre o 

feminino que convivem juntas, mostrando a mescla entre traços cristãos e elementos 

pagãos de origem celta. Portanto, através da Demanda é possível observar que longe de um 

caráter secundário o papel da mulher na obra em questão é de destaque e contribui para 

compreender a sua importância na sociedade medieval. 
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TEATRO-NAÇÃO: O ÉPICO NA DRAMATURGIA DE AUGUSTO SOBRAL 

 
 

Agnaldo Rodrigues da Silva1
 

 
 
 

O teatro em cada país não deve ser um divertimento público,  
mas uma instituição nacional (Artur Azevedo). 

 
 

 

1 CONCEITOS EM CONFRONTO COM A FICÇÃO 

 

 

O teatro épico é um gênero que demonstra um grande avanço em relação à 

dramaturgia clássica, aristotélica, pois sua prática está baseada na tensão dramática, no 

conflito e na progressão regular da ação. Rebello (2000), compilador de informações 

relevantes sobre o teatro português, afirma que o teatro épico, junto ao do absurdo, 

formou uma forte matriz que se somou aos esforços para o derrube do regime vigente na 

nação portuguesa, na década de 1960 do século XX. Nessa direção, pode-se afirmar que 

 

o retrato da situação do teatro no período que precede imediatamente a 

Revolução de 1974 contém-se em dois documentos datados do ano 

anterior, cuja divulgação a censura travou: uma comunicação apresentada 

ao II Congresso Republicano de Aveiro e uma exposição da Sociedade 

de Autores. Naquele denunciava a hipocrisia de uma legislação em que 

“princípios gerais aparentemente saudáveis (eram) na realidade cerceados 

ou completamente anulados no plano real através de proibições e, 

                                                           
1 Docente do Programa de Mestrado em Estudos Literários – PPGEL, da Universidade do Estado de Mato 
Grosso. Coordenador do Centro de Pesquisa em Literatura da UNEMAT e Coordenador do Grupo de 
Pesquisa em Estudos da Arte e da Literatura Comparada CNPq. 
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sobretudo, de uma estranguladora e asfixiante centralização”. No 

segundo, procedia-se ao (longo) inventário de textos originais proibidos 

pela censura e protestava-se contra a diminuição crescente dos que 

haviam sido autorizados a subir à cena nas temporadas mais recentes: 

quatro em 1971, um em 1972, nenhum em 1973...”. E, no entanto, 

escreveram-se e publicaram-se entre 1945 e 1974 mais peças em Portugal 

do que em muitas outras épocas. (REBELLO, 2000, p. 147-148). 

 

De matriz brechteana, a tendência teatral desse período instituiu uma 

dramaturgia de cariz sociopolítica empenhada na transformação das estruturas sociais, por 

meio de denúncias de situações injustas e da sua dialética superação, e, como tal, situada na 

órbita do neo-realismo literário. Nesse contexto, levaram-se aos palcos do teatro português 

textos de extrema aspereza perante as contradições da burguesia capitalista e, sobretudo, 

formou-se um foco de resistência contra a censura que havia sido forjada por um sistema 

de governo ditatorial. Foi por isso que, sobretudo, Brecht denominou o seu teatro épico de 

“peças de experimentos, na acepção das ciências naturais, com a diferença de se tratar de 

experimentos sociológicos” (ROSENFELD, 2002, p. 145). 

Por esse motivo, entre outros, atribuiu-se a Augusto Sobral peças de rico 

substrato humano, entre as quais está Os degraus, uma notável leitura moderna do mito de 

Prometeu. Com identificáveis influências de Ionesco e Tchekov, o texto está datado de 

1964, mas que a censura não deixou levar a cena pelo seu conteúdo fortemente político. 

Muitos anos mais tarde é que esta peça foi, finalmente, representada. Pelo distanciamento 

histórico, o presente se fazia reluzente na peça, dizendo o que de outro modo não poderia 

ser dito, como se a propor uma revisão crítica não só da história portuguesa, mas também 
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da própria representação teatral, aspecto típico do teatro épico. Nessa direção, Rodrigues 

(2003) salienta que:  

 

Brecht, que buscava um teatro que dissociasse o público da prisão 
ideológica cotidiana da experiência, volta-se para o épico, com sua 
atmosfera de uma iluminação uniforme. Seu objetivo é tornar estranhos 
os acontecimentos e indivíduos, deslocando-se de suas relações 
familiares entre si e com o tema e, desse modo, propondo à atenção do 
público à possibilidade de uma relação diferente entre o universal e o 
particular. Com isso, procura apresentar a possibilidade de liberdade, 
começando por dar a seu público a oportunidade de pensar e sentir de 
maneira diferente. (RODRIGUES, 2003, p. 92-93). 

 

O texto, portanto, não foge ao tema fulcral que Sobral trabalha exaustivamente 

nas suas peças, ou seja, a solidão humana em um contexto sociopolítico conturbado.  

Tomando como motivo um mito antigo, discute-se a necessidade de libertação das 

consciências. Entram em ebulição a filosofia, a ciência, a religião e suas respectivas relações 

com todos os outros campos da experiência humana. 

Tais questões fazem lembrar a proporção que o mito de Prometeu tomou a 

partir do Romantismo, principalmente na cultura ocidental.  Passou a vigorar como o 

símbolo, por excelência, da revolta na ordem metafísica e religiosa, como que encarnasse a 

recusa do absurdo da condição humana, associado ao mito do fogo como prenúncio de 

uma nova era. Sobre esse mito, Silva (2008) afirma que 

 

O mito de Prometeu está intimamente ligado ao mito da criação do 
mundo, no que se refere à mitologia grega. [...] Pensar o mito na 
modernidade pressupõe a quebra de conceitos pré-estabelecidos no 
tocante, principalmente, à ampliação do próprio conceito que se tem a 
respeito. De certo modo, a forma moderna de conceber o mito retira a 
moldura na qual este ficou limitado por muito tempo, uma limitação 
cujas referências eram a Grécia antiga ou Roma. No entanto, o tempo 
encarregou de modificar essas concepções, pois até mesmo a ideia de que 
os mitos deviam ser pagãos caiu por terra, colaborando para a formação 
de um eixo comum as duas ideias que eram vistas como antagônicas e 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

45 
 

inconciliáveis: mito pagão e mito cristão (logo, paganismo e cristianismo 
cruzam-se nessa mesma esfera). (SILVA, 2008, p. 31). 

 

Quando Sobral constrói o protagonista de Os Degraus, que leva a alcunha de 

Prometeu, aplicou-lhe as metamorfoses que o mito sofreu ao longo de todos esses séculos, 

até que se chegasse a uma personagem que fosse o emblema da luta contra a tirania e o 

poder constituído, na modernidade.  As relações construídas no texto de Sobral forçam o 

aparecimento do homem, mas não qualquer homem, trata-se do homem-herói, o homem-

deus. 

Os fenômenos históricos passam a circundar esses homens transformadores, 

cuja genialidade é menosprezada, incompreendida e, às vezes, perseguida pelos detentores 

do poder.  Há um determinado momento da peça de Sobral que a personagem Prólogo 

refere-se ao Prometeu como aquele que está a fazer homens, sejam eles desesperados ou 

felizes, mas que, mesmo assim, faz homens porque os esclarece. É por isso que, 

certamente,  

 

O personagem é marcado por uma espécie de “máscara” esquemática 
(comportamento, indumentária, adereços especiais) que, em vez de 
encobrir os diversos os diversos atores como ocorria na Grécia, deve 
“transparecer” através da variedade dos comediantes que já não 
“encarnam” o papel, mas são portadores e “narradores” dele. O caráter 
tenderá a ter, por isso, traços típicos, tornando-se, mais que indivíduos, 
representante de um grupo. (ROSENFELD, 1998, p. 13). 

 

   Rosenfeld (2002), portanto, ao discutir as características do teatro épico, afirma 

que o gênero épico é mais objetivo que o lírico, pois o mundo objetivo (naturalmente 

imaginário, na ficção) com suas paisagens, cidades e personagens (envolvidas em certas 

situações), exprime e expõe os estados de alma de outros seres, de uma coletividade. 
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Imagina-se, portanto, no teatro épico, a presença de ouvintes ou interlocutores, a quem se 

descreveria objetivamente fatos sobre circunstâncias objetivas. 

 Nessa direção, Costa (1998) salienta que os artistas que se envolveram com o teatro 

épico tiveram toda sorte de inimigos a enfrentar, começando por aqueles que se faziam 

passar por aliados. A perseguição por parte da polícia política efetivamente forçou um 

teatro épico que se mantivesse, em muitos casos, apenas no papel, em um tipo de teatro 

feito para ser lido, não ultrapassando, por muito tempo, o estatuto do texto cênico. Esse 

caráter amplamente político do teatro português, desse período, revigora o fato de que 

 
acompanhando uma tradição de historiadores do teatro moderno, 
entendemos que processos artísticos costumam responder a processos 
históricos. Para falar como um deles, formas artísticas são conteúdo 
histórico sedimentado e , quando uma obra explicita a necessidade de 
superação de alguma convenção vigente, ela está registrando, como um 
sismógrafo, abalos havidos na sociedade. (COSTA, 1998, p. 183). 

 

O Prometeu sobraliano é o típico homem solidário que, em determinados 

momentos, aproxima-se das características do herói ou do anti-herói.  Isso não importa, 

porque o fim atingido é o emblema da luta coletiva.  Consciência e inconsciência criam as 

janelas nas quais se desenvolvem as tramas, cujos heróis ou anti-heróis são, em potência, 

tudo que deveriam ser e não criações bitoladas dos sistemas sociais. 

O ser humano é fruto da cidade em Os Degraus, e Prometeu é construído nesses 

moldes, isto é, o homem-cidade que dialoga com o espectador sobre as crises sociais, 

políticas, econômicas e existenciais, um prato cheio para fazer desta peça um inegável 

modo de escrever tragédias nos tempos modernos.  A crise do homem moderno é posto 

nas mãos de um rapaz que nasceu em berço esplêndido, conhece a vida boa e o bom da 

vida, mas que protagoniza uma história que versa sobre a subsistência, como bem lembrou 
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Midões: “não há nenhum código nem nenhum artigo que obrigue os dramaturgos a criarem 

sempre protagonistas-heróis-pombos-correios-de-mensagens” (apud SOBRAL, 1964, p. 20).  

O horizonte temático trabalhado em Os Degraus é bastante rico, tendo em vista 

que a visitação ao mito de Prometeu permite um trabalho humano e sociológico, no qual as 

coisas fluem não como simples apontamentos, mas como funcionalidade de fatos 

circundantes.  Fadda (2001) faz afirmações que corroboram com este ponto de vista, pois 

para ela, esse posicionamento que Sobral tomou na produção da peça tem tudo a ver com o 

dever da participação dos artistas nas coletividades organizadas, da sua intervenção crítica 

perante as injustiças e aos vícios dos sistemas, posturas tornadas necessárias naquele 

momento histórico, cujo pano de fundo era o atraso de Portugal, “um Portugal pequenino, 

fruto da inércia forçada dos incultos e da repressão sobre os cultos. Um país que vive com 

os olhos voltados para as colônias, e que ainda sentia a necessidade de encaminhar seus 

filhos para morrerem nas terras da África” (apud SOBRAL, 2001, p. 17). 

Há uma repulsa ao sistema constituído, àquela forma de estrutura das classes: 

opressores e oprimidos.  A recusa em se integrar a esse sistema não leva a personagem a 

buscar alternativas que estejam pautadas na construção de valores interiores; porém, a 

empurra para uma luta interior que desemboca, justamente, numa auto-aniquilação. 

A verdade torna-se abstrata, desligada dos atos, impedindo que o Prometeu de 

Sobral atinja a hierarquia dos heróis.  Talvez tudo isso tenha sido um dos motivos pelo qual 

a crítica sempre frisou o que o autor propôs nessa peça: “uma visão amarga do mundo, a 

ineptidão do indivíduo para o transformar, colocando-se a margem e prescindindo da sua 

capacidade interveniente” (FADDA apud SOBRAL, 2001, p. 20). 

Essa hostilidade que a elite teve em relação ao conteúdo de Os Degraus fez com 

que a encenação ficasse ausente, de modo que o Prometeu da tragédia moderna da 
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literatura portuguesa acabasse “agrilhoado numa estante sem nenhum Héracles que o 

liberte até hoje” (FADDA apud SOBRAL, 2001, p. 20). Lembremos de Boal (1975), ao 

discutir a poética de Brecht: 

 

A poética de Brecht é a Poética da Conscientização: o mundo se revela 
transformável e a transformação começa no teatro mesmo, pois o 
espectador já não delega poderes ao personagem para que pense em seu 
lugar, embora continue delegando-lhe poderes para que atue em seu 
lugar. A experiência é reveladora ao nível da consciência, mas não 
globalmente ao nível da ação. A ação dramática esclarece a ação real. O 
espetáculo é uma preparação para a ação. (BOAL, 1975, p. 169). 

 

Por esse viés focado por Boal, a poética do oprimido torna-se 

fundamentalmente um ato de libertação, em que o espectador assume o seu papel 

sociocultural, sem permitir que o outro atue por ele (no caso, a personagem). O espectador, 

portanto, gozando de liberdade de pensamento e ação, pensa e age por si mesmo. O teatro 

passa a ser ação. 

 

2 EM BUSCA DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 À guisa de uma conclusão, mesmo que temporária sobre esta investigação, façamos 

referência ao teatro-nação sob a perspectiva de Sá (2010). Sá, mesmo tendo realizado uma 

investigação no âmbito do teatro brasileiro, alguns de seus apontamentos norteiam a 

discussão sobre o teatro épico e o teatro-nação. Nesse contexto, o pesquisador afirma que: 

 

As peças teatrais, como registro de um dos produtos vivos da expressão 
cultural do homem em sociedade, empreendem elementos importantes 
não só do tempo que representam, mas principalmente da maneira como 
o autor compreende seu tempo. Mesmo que os textos sejam limitados, 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

49 
 

enquanto textos cênicos, salienta-se que pelas possibilidades associativas 
e interpretativas estão permanentemente abertos. (SÁ, 2010, p. 53). 

 

Movidos pelas considerações acima e, ainda, pelo fato de que os conceitos de 

nação passam pelos filtros estabelecidos pela hierarquia da sociedade representada na peça 

focada neste texto, façamos referência a Anderson (apud SÁ, 2010, p. 30) ao afirmar que a 

nação se configura como uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo 

inerentemente limitada e soberana. Do mesmo modo Hobsbawm (apud SÁ, 2010, p. 30), 

que além de destacar o surgimento do Estado como determinante para a nação, afirma que 

a nação é qualquer corpo de pessoas suficientemente grande, cujos membros consideram-se 

como membros de uma nação. E certamente que as afirmações acima se somam na 

compreensão das verdadeiras intenções de um texto cênico épico. 

Enfim, considera-se que a peça Os degraus, de Sobral, atinge patamares além de 

um status que a localiza como uma exemplaridade da tragédia moderna de língua 

portuguesa. Mas, sobremaneira, constitui um rico material para se discutir o teatro-nação, a 

partir dos elementos épicos identificáveis na estrutura do texto. O teatro-nação em que está 

configurada uma vontade coletiva de transformação sociopolítica, que somente a ficção 

seria capaz de articular nos bastidores da ditadura. 
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FOLHA DE PARREIRA: 

OS FURTIVOS SONETOS ERÓTICOS DE CORREIA GARÇÃO 

 

Alamir Aquino Corrêa* 

 

 

Para José Roberto O’Shea  

 

No “Elogio a Varnhagen”, discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, 

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928) traduz em nota autobiográfica muito da ansiedade de 

todos os que se atrevem a visitar coleções particulares, arquivos públicos e pastas de 

manuscritos: 

Quando muito novo ainda, eu estudava paleografia na Torre do 
Tombo, de Lisboa, tendo por mestre José Basto, um dos auxiliares 
de Herculano na obra grandiosa dos Portugaliae Monumenta Historica, 
costumava ansioso esquadrinhar nos maços de papéis bolorentos, 
de caracteres semi-apagados, debaixo da poeira dos séculos, algum 
documento que na minha prosápia juvenil julgava ser decisivo para 
a solução de qualquer dos enigmas da nossa história, que os tem, 
conquanto date de ontem. Ora, era com viva surpresa e não menos 
vivo desapontamento que, em quase todos aqueles papéis, se me 
deparava a marca discreta do lápis de um pachorrento investigador 
que me precedera na faina, e que verifiquei não ser outro senão 
Francisco Adolfo de Varnhagen. (LIMA, 1951, p. 531).  

 

Ao buscar materiais sobre a elegia em português (no caso, a ode como variante 

poemática) na Oliveira Lima Library, sediada no Garden Level da John K. Mullen Library 

da Catholic University em Washington (DC), tive a satisfação de manusear a preciosa 

edição das Obras Poéticas e Oratórias de Pedro Antonio Corrêa Garção, organizada pelo carioca 

José Antônio de Azevedo Castro. Impressa em cores pela Typographia dos Irma ̃os 

Centenari em Roma em 1888, ornada com vinhetas e cercaduras, denota um cuidado acima 
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do comum. A capa tem lá a sua ousadia 

gráfica. Entretanto, causa espécie o 

pequeno folheto “Cinco Sonetos 

Eróticos de Garção”, publicado na 

mesma tipografia com data de 1887. A 

Oliveira Lima Library tem três 

exemplares das Obras Poéticas e Oratórias e 

quatro dos sonetos. 

Esse artigo tratará assim do 

percurso alentado por Oliveira Lima: um enigma a envolver portugueses e brasileiros 

espalhados pelos sete mares, o esquadrinhamento de caracteres semi-apagados (ou, como 

se verá adiante, com uma “infalível folha de parreira”), a poeira dos séculos e, talvez, uma 

solução. Há outros motivos a provocar essa visitação: no centenário de falecimento de 

Azevedo Castro fazer-lhe breve homenagem por seu papel de recuperação da obra de 

Garção e realçar o valor da biblioteca Oliveira Lima como repositório de fontes. 

 

 

1. O POETA GARÇÃO 

 

 

Pedro Antonio Joaquim Corrêa Garção (1724-1772), poeta da “Cantata de 

Dido”, é figura da mais alta qualidade no setecentismo português e foi o Corydon 

Erymantheo na Arcádia Lusitana; Teófilo Braga considerou-o como “a alma da Arcádia 

lusitana” (BRAGA, 1899, p. 112); Saraiva (na edição de 1957),  Ruedas de la Serna (1995, p. 

12) e Teixeira (1999, p. 360-370) mantêm aceso o lume sobre o papel importante de 

Garção para o momento árcade. Publicou em vida apenas quatro odes, e mesmo assim 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

53 

 

através de Candido Lusitano, apesar de seu prestígio e posses; aparentemente sua recusa 

em publicar sua obra completa se devia à censura feita a uma de suas orações e ao medo de 

ver outras composições suas também dilapidadas. Sua obra poética e oratória serviu de 

alicerce para o gosto arcádico, especialmente por sua sátira nos moldes horacianos e sua 

teorização sobre a encenação teatral. A ideia 

machadiana de ser um homem do seu tempo já está 

registrada em Garção, inclusive com a instrução 

linguística apurada e moderna de falar para os seus 

pares, sendo por eles compreendido, como adverte na 

sátira “Sobre a imitação dos antigos”: “Imite-se a 

pureza dos antigos,  /  Mas sem escravidão, com gosto 

livre,  /  Com polida dicção, com phrase nova / Que a 

fez, ou adoptou a nossa idade.” (CASTRO, 1888, p. 

240). 

 

2. O CONSELHEIRO AZEVEDO CASTRO 

 

Azevedo Castro nasceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1839 e faleceu 

em Londres em 1 de janeiro de 1911. Formou-se em direito em 1862, foi Presidente do Rio 

Grande do Sul (com grande sucesso em suas iniciativas e elogiado por inimigos políticos) e 

Delegado do Tesouro Brasileiro em Londres desde 1885.  

Os testemunhos do Visconde de Taunay e de Oliveira Lima relatam que 

Azevedo Castro foi cordato, parcimonioso, burocrata exemplar na defesa dos interesses do 

Tesouro brasileiro, honestíssimo sem ceder aos agrados e benesses infelizmente comuns na 

gestão de contratos financeiros. Publicou alguns textos técnicos nas áreas do direito, do 
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controle de finanças e da diplomacia, destacando-se o seu Manual do delegado do Thesouro 

Brazileiro em Londres.  

Seu grande projeto editorial foi, com certeza, a reunião dos poemas de Garção, 

conforme se depreende de seu testemunho ao longo das setenta e quatro páginas da 

introdução às Obras Poéticas e Oratórias. A ideia da publicação surgiu ao tratar das disposições 

de última hora “de [s]eu prezado amigo o Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiro 

finado em 1881,” (CASTRO, 1888, p. xxi) que legou manuscritos ao Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio de Janeiro. Nesses materiais, encontrou a Coleção das milhores Poezias que 

não correm ainda impressas dos Puetas que floresem presentemente em Portugal juntas pelo cuidado de A C 

B U & em Lisboa 1767, na qual estavam várias poesias e uma transcrição completa da 

comédia Theatro Novo de Garção, representado no Teatro do Bairro Alto em 1766.  

Quis Azevedo Castro então reunir todos os escritos de Garção, tanto aqueles já 

impressos quanto os inéditos e esparsos nas várias coleções manuscritas. Sua bússola foi o 

verbete de Inocêncio e as informações diretas e indiretas de Teófilo Braga, Camilo Castelo 

Branco, Manoel de Figueiredo, Pedro Stockler Salema Garção, Almeida Garrett, José Maria 

da Costa Silva e Rebello da Silva. 

 

 

3. AS OBRAS DE GARÇÃO 

 

 

Teófilo Braga fez o maior recenseamento das obras impressas e manuscritas de 

Garção, também indicando os erros de atribuição, até a edição feita por Antonio José 

Saraiva (1957, vol. 1, p. xlix-lx). As cópias manuscritas (BRAGA, 1899, p. 445-446) que 

serviram para as edições da obra de Garção são: (1) a de Manoel de Figueiredo que serviu 

para a primeira edição impressa, (2) a de Antonio Dinis da Cruz e Silva (que fez parte da 
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Livraria do Conde de Vimieiro), (3) a da Livraria do Conde de Pombeiro, (4) a cedida por 

Perdigão Malheiro ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, e (5) outra 

apresentada por José Pereira de Sousa à Mesa Censória em 1777 (que estaria guardado no 

Arquivo da Mesa Censória, na Torre do Tombo) (BRAGA, 1899, p. 448-449), para 

publicar as “Orações e Dissertações” de Garção. Outra cópia dos escritos de Garção é a 

Collecção das Obras poeticas de P. A. Corrêa Garção, aonde se achão muitas que não se imprimiram, 

manuscrito apógrafo do professor Antonio Lourenço Caminha (?-1831) pertencente a 

Pereira Merello, que só chegou a ser estudado por Teófilo Braga em 1898 (BRAGA, 1899, 

p. 459); desse material, dois sonetos, uma décima, uma ode, um romance e uma sátira 

estavam inéditos até a publicação de A Arcádia Lusitana em 1899. Quatro outros 

manuscritos foram também identificados (BRAGA, 1899, p. 484-495); Obras poeticas de 

diversos anonimos, que esteve à venda na loja do alfarrabista Pires, de onde ele reproduz dois 

sonetos inéditos de Garção, que está hoje na Biblioteca Nacional de Portugal, com o nº F. 

G. 8.584 (SARAIVA, 1957, vol. 1, p. liv); Poesias varias, que pertenceu à livraria do 

Inocêncio, do qual são copiados três sonetos eróticos e enviados por Braga a Azevedo 

Castro em 1887; Avulsas em Mss. da Biblioteca Nacional, onde está outra ode de Garção; 

Collecção de Sonetos anonymos, onde há doze sonetos que Teófilo Braga entende como da lavra 

de Garção. 

As quatro odes de Garção publicadas em vida estão em Santos Patronos, contra as 

tempestades de raios, invocados em devotos Hymnos, publicada por Candido Lusitano em 1767: c. 

“Ao Beato São Bernardo, Marquez de Baden”; b. “A Santo Ubaldo, Protector da cidade de 

Eugubio”; c. “A San Norberto, Bispo e Confessor”; e d. “A S. Thomaz de Aquino, Doutor 

e Confessor”. 
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A primeira impressão “completa” dos escritos de Garção foi feita em 1778 por 

João Antonio Corrêa Garção, seu irmão, com o título Obras poéticas de Pedro Antonio Correa 

Garção, para evitar o esbulho da obra. Além da poesia, nela também há material em prosa 

(dissertações e orações), assim entendida desde a Mercê real concedida a Maria Anna 

Salema, viúva de Garção: “a Collecção das Obras, que em Prosa, e em Verso, deixou 

escritas o sobredito seu marido”. Na advertência “Aos Leitores”, consta o seguinte texto: 

“A obrigação, que nos foi imposta de recebermos a edição das Obras de Pedro Antonio Correa 

Garção, que furtivamente se pertendião dar ao público, desculpará a desordem, e os muitos 

erros, que nellas descubrirão os intelligentes, e que não foi possivel comprehender na 

Taboa das erratas e das emendas”. Essa edição contém 57 sonetos, 30 odes, 3 epístolas, 1 

fala, 2 sátiras, 3 motes, 3 endechas, 2 ditirambos, 2 cantigas, 1 romance hendecassílabo e 2 

comédias, material raro que foi digitalizado pela Biblioteca Nacional de Portugal. Não 

constam dessa edição a ode, a epístola e a oração em homenagem ao então Conde de 

Oeiras, depois Marquês de Pombal; as razões da supressão estariam na estrutura lógica do 

encômio (TEIXEIRA, 1999, p. 360-370) lembrando que Garção esteve preso por ordem 

de Pombal. A tábua de erratas (páginas 415 e 416) é constituída de 70 emendas, embora 

Azevedo Castro tenha anotado haver 370 (CASTRO, 1888, p. xvi). 

A segunda edição das Obras Poéticas de Pedro Antonio Corrêa Garção deu-se na 

Imprensa Régia do Rio de Janeiro em 1812 em dois volumes. Azevedo Castro corrige a 

informação de Inocêncio sobre ter sido publicada em 1817; Teófilo Braga repete a 

corrigenda de Azevedo Castro, trazendo também o suporte de Alfredo do Valle Cabral nos 

Annaes da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro (BRAGA, 1899, p. 454). Em 1835, há a 

reprodução dessa edição na Impressa Régia de Lisboa, tida como terceira edição. Ambas 

excluem os textos em prosa. 
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Um pouco antes da terceira edição das obras de Garção, Almeida Garrett 

publica a “Ode ao Suicídio”, declarando que foi retirada de uma coleção de obras 

manuscritas existente na casa do Conde de Pombeiro. No volume 3 do Parnaso Lusitano ou 

ou poesias selectas dos auctores portuguezes antigos e modernos (1827), a ode XVI está na página 325 

e não 320, como registrada por Castro (1888, p.  xix) e Braga (1899, p. 483). Outros 

projetos editoriais existiram conforme informações de 1794, 1862 e 1865, mas sem sucesso 

(BRAGA, 1892, p. 126-127). 

A quarta edição é a de Azevedo Castro, em 1888, que acrescenta 7 sonetos, 6 

odes, 1 epístola e 3 orações. Ao tratar da obra de Rebello da Silva sobre autores do século 

XVIII, Teófilo Braga assim se manifestou sobre a edição de Azevedo Castro: “Pagava-se 

finalmente a dívida nacional, e por um brazileiro que lucidamente comprehendeu, que a 

civilisação da sua recente nacionalidade é um prolongamento da historia, da acção e do 

nome portuguez” (BRAGA, 1892, p. 129). Apesar do esforço de Azevedo Castro, sua 

edição de 1888 foi considerada prejudicada por Braga, “pela descoberta de muitas 

composições inéditas do poeta” (BRAGA, 1899, p. 183). Em pormenor, Braga anota que 

Azevedo Castro teve notícia do manuscrito de Antonio Lourenço Caminha (BRAGA, 

1899, p. 474), mas já estava a impressão por terminar e corrigia as provas das notas e 

variantes em setembro de 1887. Em A Arcádia Lusitana, Braga faz a seguinte descrição em 

livro da edição de Azevedo Castro:  

Obras poeticas e oratorias de P. A. Corrêa Garção. Com uma introdução e 
notas de J. A. de Azevedo Castro. Roma, Typ. dos Irmãos Centenari. Via 
delle Capelle, 35. 1888. 1 vol. In-8.º peq. LXXXIV – 622. (Tiragem avulsa: 
Cinco sonetos eroticos de Garção, sem data)” (BRAGA, 1899, p. 458-459). 

 
No século XX, houve a edição feita por Antonio José Saraiva para a Sá da 

Costa em 1957-58, com fixação de texto, introdução e notas. Há nesta edição também a 

listagem de seis manuscritos depositados na Biblioteca Nacional de Portugal, um na 
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Universidade de Coimbra e outro na Academia das Ciências de Lisboa; anotam-se também 

as três coleções de manuscritos perdidas (SARAIVA, 1957, vol. 1, p. lv-lvi). 

Antonio Cirurgião apresentou o texto de outro manuscrito em 1971. Nas 

notas, Cirurgião apresenta oito sonetos como de autoria de Garção, discordando de Saraiva 

e seu julgamento sobre coadunarem ou não com o restante da obra conhecida do poeta: 

“seria uma daquelas afirmações sonoras que dizem tudo e não dizem nada, (...), tanto mais 

que, em princípio, todos os artistas têm os seus pontos altos e os seus pontos baixos” 

(CIRURGIÃO, 1974, p. 37). Depois, faz a afirmação seguinte: “Do Ms 1164 da BUC 

(Biblioteca da Universidade de Coimbra) extraiu António José Saraiva três sonetos e 

publicou-os nas Obras Completas de Correia Garção (vol. I, págs. 171-73)”; ligeira 

corrigenda: os sonetos estão nas páginas 71 a 73 da edição de 1957. Nesse instante, 

prossegue questionando a razão de Saraiva ter aceitado publicar outra parte do material 

constante no Manuscrito 1164, e mesmo assim apenas três dos cinco sonetos, descartando 

dois: “Servindo-se do critério a que já nos referimos? Argumento inaceitável tanto num 

caso como no outro. E é por não aceitarmos como válido tal critério que propomos que se 

incluam nas obras completas de Garção mais estes dois sonetos” (CIRURGIÃO, 1974, 

p.38) (aqueles que teriam sido descartados por Saraiva em sua opinião). Os sonetos em 

questão, segundo sua lição, têm os seguintes primeiros versos: “Malhai, correi, brincai, na 

mão mimoza” e “Hoje ao redor de mim Amor voava”. Recorre também a informações de 

Braga para tratar dos dois sonetos. Saraiva não incluiu os sonetos mencionados, por norma 

editorial ad usum delphini, como se verá adiante. Cirurgião parece desconhecer o folheto 

Cinco Sonetos eróticos de Garção, onde tais sonetos foram publicados em 1887.  
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4. O ENIGMA 

 

 

Nesse contexto de brasileiros e portugueses interagindo acerca da obra de 

Garção, em ambiente geográfico que inclui Portugal, Brasil, Inglaterra, Itália e Estados 

Unidos, interessa-me nessa leve anotação a notícia feita por Inocêncio acerca de Garção: 

“Eu conservo d’elle manuscriptos vários outros sonetos, que por demasiada soltura em 

phrases e palavras mal poderiam imprimir-se sem offensa dos bons costumes” 

(INOCÊNCIO, 1862, vol. 6, p. 392). Teófilo Braga alerta para o momento específico: 

“Fóra destas pompas banaes predominava o estylo chocarreiro nas satiras, (...) era facil 

descambar nas obscenidades, mancha commum aos nossos principaes poetas do seculo 

XVIII” (BRAGA, 1899, p. 134-135). Saraiva mantém o crivo, na coleção editada pela Sá da 

Costa: “excluímos as composições de carácter escatológico ou pornográfico, ou seja, os 

Cinco Sonetos Eróticos que Azevedo Castro imprimiu em livragem especial fora do mercado, e 

o soneto publicado por Teófilo Braga a pág. 473 de A Arcádia Lusitana” (SARAIVA, 1957, 

vol. 1, p. lxii). 

Em verdade, o licencioso, o obsceno, o fescenino e o escatológico podem ser 

encontrados com facilidade em todas as épocas. Entretanto, há um filtro que dificulta a sua 

circulação, geralmente exercido pelos críticos, pautados pela moral dominante que os 

sacraliza obviamente. Editores e livreiros, por outro lado, muitas vezes se mostram 

interessados na venda de materiais “proibidos” ou pouco recomendáveis. 

Na quarta edição das obras de Garção, Azevedo Castro apresenta os esforços 

que despendeu em prol da mesma: “Esta edição é completa porque comprehende mais que 

todas as outras, embora nella se não encontre tudo quanto compoz o poeta” (CASTRO, 
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1888, p. xxxvi). Nesse momento, surge um comentário bastante similar ao feito por 

Inocêncio:  

 

Aqui caberia tocar em um fraco do nosso Arcade. Elle pagou o tributo 
ao seu tempo exercitando a veia no genero picaresco e nella escreveo 
alguns sonetos. Faço-o tão sómente para declarar que os exclui 
rigorosamente afin de não macular o livro. Se o latim dans les mots brave 
l’honnêteté, com o portuguez não succede outro tanto; as mesmas pinturas 
licenciosas exigem de preferencia o pincel de Lafontaine ou de 
Montesquieu para que possão ser toleradas; a imagem envolta em tenue 
gaze offende menos os sentidos que a expressão baixa e obscena; esta 
repugna sempre ao bom gosto e á delicadeza. (CASTRO, 1888, p. xxxvi-
xxxvii). 

 

No ano de 1891, Azevedo Castro demonstra em cartas a Oliveira Lima†, grave 

preocupação sobre o sucesso de sua edição, mas interessantemente alude ao pequeno 

folheto que deu ensejo ao presente texto: 

 

Londres, 23 de Junho de 1891 
  

Meo estimável collega Snr Dr Oliveira. Lima 
 

Recebi ultimamente o número do “Jornal do Brasil” que teve a bondade de 
enviar-me contendo o extracto do livro de Theophilo Braga – Novas idéias na 
litteratura portuguesa – concernente à minha edição das Obras de Garção. 

Penhorou-me em extremo essa prova de sua amabilidade. É prova de que se não 
se esquece do obscuro editor. Isso o consola em tanto do mallogro de aquella 
empresa letteraria e contribue ainda mais se é possível para o elevado apreço que o 
tem.  

Peço-lhe licença para offerecer nesta occasião um exemplar das Poesias eróticas 
do mesmo Garção. Aborrecido com o tom da publicação depois de questionar em 
vão com o impressor, atirei com a brochura para um canto. Nunca vi maior prova 
de mao gosto em trabalho artístico. Lá está, entretanto, a infallivel folha de parreira. 
Parecia que deste modo attenuava um pouco esse dourar de imundícies como o 
classifiquei. 

Queira desculpar a offerta e mandar as suas ordens a quem se preza de ser com 
particular estima  

De V Sa 
Amigo Patrício afetuoso  
 
Azevedo Castro 

                                                           
†
 Courtesy of The Catholic University of America, Oliveira Lima Library, Washington, D.C 
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Enfim o registro da publicação das “Poesias eróticas” de Garção, sobre a qual 

havia tão somente a menção de Inocêncio em 1862. Azevedo Castro publicou o material 

em brochura, mas com “folha de parreira”, de forma a diminuir o seu impacto – publicá-las 

seria um “dourar de imundícies”. Em outra carta, denota o cuidado na distribuição do 

material licencioso de Garção: 

 

Londres, 28 de Julho de 1891 
 

Illmo Amigo Snr Dr Oliveira Lima 
 

Posso hoje felizmente satisfazer o pedido de sua última carta para que lhe 
remetesse mais alguns impressos contendo os sonetos eróticos de Garção. 

Não foi culpa minha a demora de que em todo caso peço desculpa. 
Em separado, envio-lhe doze desses impressos. Faça a distribuição que entender. 

Já lhe expliquei a razão que me tem tolhido. Quizera contemplar o nosso amigo 
Beltrão, mas não sei se offenderia sua pudicícia. Como se trata de uma obra d’arte 
parece-me seria permitida a liberdade com as reservas e cautelas tomadas. Proceda 
como melhor lhe parecer.  

Queira recomendar-me a elle muito particularmente e a apresentar os meus 
respeitosos comprimentos a Exma Sra Sua Irmã. 

Com toda a estima de V. Sa. 
Attencioso Amigo. Afetuoso. 

  
Azevedo Castro 

 

Em 1892, Teófilo Braga dá notícia de haver no manuscrito pertencente a 

Inocêncio nele três sonetos picarescos (BRAGA, 1892, p. 128), informação sobre a qual 

dará mais detalhes em 1899 na Arcádia Lusitana, informando os primeiros versos de cada 

um deles: “Depois de tu quebrares a rabeca”, “Hoje ao redor de mim Amor voava” e 

“Molhae, correi, brincas; na mão mimosa”, e que os remeteu a Azevedo Castro, que lhe 

enviou carta de agradecimento em 28 de setembro de 1887, datada de Pougues-les-Eaux 

(BRAGA, 1899, p. 486). Também na mesma obra e página, registra que “foram depois 

incluídos em Separata reservada, com o título Cinco Sonetos Eróticos de Garção” e que os 
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sonetos do manuscrito seriam o 1º, o 4º e o 5º do folheto. Em 1899, ao tratar do 

manuscrito de Antonio Lourenço Caminha, Braga afirma que dois sonetos estavam 

publicados na “collecção dos sonetos eróticos (São os iv e v.)” (BRAGA, 1899, p. 473); 

ligeira corrigenda, os três sonetos presentes no manuscrito de Inocêncio são os mesmos do 

manuscrito de Caminha [na ordem apresentada no início do parágrafo, estão nas folhas 

20v, 21v e 11 (BRAGA, 1899, p. 468-469) ]. 

Diante de tais notas, o enigma é onde ler os sonetos eróticos de Garção. Até 

recentemente, sem a possibilidade do WorldCat, não se sabia facilmente onde haveria um 

exemplar dessa “Separata reservada”, que foi distribuída de forma muito cuidada por 

Azevedo Castro, como se percebe em sua carta a Oliveira Lima. Sabia-se que eram cinco 

sonetos, mas a descrição dos manuscritos contemplava apenas três; hipoteticamente, os 

outros dois sonetos (2º e 3º) são originariamente do manuscrito do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio de Janeiro. Não há registro do folheto nas seguintes bibliotecas: 

Nacional de Portugal, Nacional no Rio de Janeiro, Universidade de Coimbra e 

Universidade de São Paulo. Nos Estados Unidos, há alguns exemplares documentados 

(Library of Congress, Brown University e Oliveira Lima Library).  

Na visita à Oliveira Lima Library em dezembro de 2010, ao abrir o exemplar 

em brochura me deparei com a “Separata reservada” encartada junto ao índice. Nela, como 

também nas Obras Poéticas e Oratórias..., há vários desenhos com figuras desnudas, mas o 

ângulo de apresentação ou uma leve gaze escondem as partes pudendas. Ao longo do 

material, encontrei palavras cobertas com tarja preta. Inicialmente, pensei que se tratava de 

pudor do próprio Oliveira Lima para não ter em casa algo que pudesse causar algum 

constrangimento. Inconformado e sem acesso a técnicas mais elaboradas de leitura, usei da 
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luz do sol que levemente varava a janela e de uma lente de aumento até conseguir decifrar 

todos os caracteres que estavam escondidos sob a tarja.  

Depois, graças a tenacidade da curadora assistente Maria Angela Leal, cuja 

prestimosa ajuda foi fundamental, foram encontrados mais três exemplares no acervo de 

Oliveira Lima que têm as mesmas marcas de oclusão. Em um desses exemplares, há 

anotações a lápis na tentativa de decifrar algumas delas, mas sem sucesso completo.  Só fui 

descobrir a razão da tarja preta sobre algumas palavras, como se fosse uma “folha de 

parreira”, pela leitura das cartas acima transcritas. No exemplar existente na Library of 

Congress, que li em abril de 2011, alguém fez anotações a lápis, transcritas no rodapé as 

palavras que estão escondidas sob a tarja, o que confirmou a minha leitura um tanto 

canhestra e amadora. 

Faço a seguir a transcrição do folheto Cinco sonetos eróticos de Garção, que é 

composto de duas folhas grampeadas. As palavras com tarja preta estão marcadas em 

negrito. 

 

[Página 1 - Capa] 
 
Cinco Sonetos eróticos de Garção 
 
[Página 3] 
 
I. 
 
Depois de tu quebrares a rabeca 
N’um molho arco, cordas, cavalete, 
Depois de a sepultares no retrete 
Abrindo-lhe o epitáfio em merda secca. 
 
Epitaphio que diga: “O padre c’reca, 
Arrancando as farripas do topete, 
Despio a loba, cabeção, roquete 
E em trajes de romeiro foi à Meca; 
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A bandurra ou guitarra que tangia, 
Que choca sempre foi de mil rascôas, 
Nunca mais se ouvirá pelas senzalas.” 
 

Depois de feita tanta bruxaria, 
Se inda gostas, Delphim, de moças boas, 
Com que prestígio esperas amonta-las.  
 
[Página 4] 
 
II. 

 
E quando, Thyrse, que vejamos queres 
O jesuíta perfido e malvado, 
Com bentos galhardetes enfunado 
Arar o sujo golphão de prazeres? 
 
Sem caraça de santo entre mulheres, 
O torvo geito muda em brando agrado, 
Debaixo da roupeta solapado 
O leme borneando dos Tangeres! 
 
Engodado c’o céo da casa o dono 
Ao Tamerlão apostolo se humilha 
E beija o pé velloso ao padre mono, 
 
Forcas ergue Tartufo na barguilha, 
E imperador despótico do cono,  
Lhe esquarteja a mulher, lhe empala a filha. 
 
[Página 5] 
 
III. 
 
O dedo da barriga que crescia, 
Que soberbo e feroz se empavesava 
E que de amor Alcides era a clava, 
Frouxo se enrosca já, qual molle enguia. 
 
Apenas dantes Lilia branda via, 
O vermelho capelo arregaçava, 
E bellico ginete campeava, 
Que rufos Mustafás tremer fazia. 
 
O tempo tragador, co’ a fouce dura 
Nos focinhos lhe deo; hoje enforcado 
Entre as pernas soluça moribundo. 
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Nesse espelho se veja a formosura, 
Não despreze um tesão empertigado,  
Saiba que nada é firme neste mundo. 
 
[Página 6] 
 
IV. 
 
Hoje ao redor de mim Amor voava 
Mil circulos fazendo pelos ares, 
Das brancas azas lúcidos talares 
O sonoroso ruído me assustava. 
 
Aos hombros lhe tinia a dura aljava, 
Cheia de settas de ouro singulares, 
E co’as mãos poderosas a milhares 
Laranjas e canudos espalhava. 
 

Espantado fiquei! O traidor rindo 
Da engelhada minha, desembesta 
Um dilúvio de perolas sisudo; 
 
E as rubicundas nadegas abrindo 
Uma bufa largou, dizendo: “É esta 
A galhofa melhor do amante entrudo.” 
 
Variantes (CIRURGIÃO, 1974,  p. 38): 
Obs: s no lugar de z foi desprezado. 
(3) Das brancas azas, luzidos talares  
(4) O sonoro ruído me assustava. 
(5) Aos hombros retinia a dura aljava, 
(7) E co’as mãos poderosas, milhares 
(10) Da engelhada minhoca desembesta 
(11) Uma bufa largou, dizendo: he esta  
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[Página 7] 
 
V. 
 
Molhae, correi, brincae; na mão mimosa 
O roliço canudo ande ligeiro 
E da brilhante lata entre o chuveiro 
Vôe a laranja pallida, cheirosa. 
 

A nuvem de diabos espantosa 
Tape de certos olhos o luzeiro; 
Amor que é nessa praça cavaleiro 
Corra à farpa a novilha mais formosa. 
 
Aproveitae-vos do carnal entrudo, 
Antes que para as cinzas apontando, 
Vos assombre o propheta cabelludo, 
 
Triste de mim que as magoas vou passando, 
Embrulhado no cobertor felpudo 
O crespo realejo estou tocando.  
 

Variantes (CIRURGIÃO, 1974, p. 38): 

Obs: s no lugar de z foi desprezado. 

(1) Malhai, correi, brincai: na mão mimoza  
(2) O roliço canudo anda ligeiro  
(4) Vai a laranja pallida e cheiroza 
(7) Amor, que he nesta praça o cavalheiro, 
(9) Gozai pois do festim o alegre entrudo, 
(11) Vos assombre o Profeta carrancudo. 
(12) Triste de mim! Que magoas enganando 
(14) Crespo realejo estou tocando 
 

[Página 8 - colofão] 
 
Roma 
Typographia dos Irmãos Centenari 
35. Rua delle Coppelle 
1887 
 

Os sonetos eróticos de Garção têm o seu lado curioso, por terem provocado 

receios e cuidados, na trilha do ad usum delphini, que ainda continua a acontecer em vários 
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lugares e ocasiões. A edição com “folhas de parreira” feita por Azevedo Castro não é única; 

tem havido vários formatos para tal tipo de censura a textos literários, desde a supressão de 

termos, cenas e episódios, passando pela adaptação (diminuindo a sua expressão sexual ou 

racial) e chegando até mesmo a proibir a encenação ou a publicação. A tradição do uso da 

folha de parreira em estátuas e pinturas remonta ao Concílio de Trento e a uma bula do 

Papa Paulo IV em 1557, que instituiu a folha de parreira como forma de censura a partes 

pudendas e descobertas. 

Na obra de Garção, Inocêncio lhe aponta uma “demasiada soltura em phrases 

e palavras”; para Braga, os sonetos seriam picarescos, pois “era facil descambar nas 

obscenidades” e Saraiva anota serem “composições de carácter escatológico ou 

pornográfico”. Azevedo Castro viu neles grave defeito para a cultura portuguesa: “com o 

portuguez não succede outro tanto; as mesmas pinturas licenciosas exigem de preferencia o 

pincel de Lafontaine ou de Montesquieu”; eram a seu ver “mao gosto em trabalho 

artístico”. 

 Teófilo Braga teve a ousadia de publicar mais um soneto desse tipo em sua 

Arcádia Lusitana, que transcrevo a seguir: 

 

Soneto 

 
Amigo meu Delphim, padre caróla, 
Eu sinto grande estrondo na barriga; 
Huma ora ronca, outra se empertiga, 
Huma tripa se esconde, outra se enróla. 
 
Não me parece bem a chirinola: 
Arre, que aperto! Valha-te de uma figa: 
Quem sabe, se isto é cousa da lombriga? 
Mas, eu sinto no cú como uma bóla. 
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Espera, que me espremo. Que tormenta! 
Escuta o rouco som da trovoada, 
D’esta feita a culatra me arrebenta! 
 
Ay! que dei uma bufa! Não he nada; 
Ora cheira; e vê lá se te contenta, 
Que eu já tenho a barriga aliviada. 

 
Ms. Merello, fl. 12 (BRAGA, 1899, p. 473). 

 

Depois de 232 anos em cinco edições “completas”, a que se vai acrescentando 

um e outro poema, há se apontar que Azevedo Castro foi o grande responsável pela 

divulgação desse lado “erótico” de Garção, mesmo fazendo a distribuição de sua separata 

da forma mais reservada que podia pensar. É muito provável que dois dos sonetos existam 

somente no manuscrito que está no Rio de Janeiro e que ainda não pude ler. 

Os sonetos I e aquele transcrito acima (onde prevalece o tom escatológico) 

fazem alusão a um Delphim, padre carola e careca, que gosta de moças boas e que teria 

uma rabeca. Nas Obras Poéticas e Oratórias, há outros poemas com referências ao Padre 

Antonio Delphim, capelão do Loreto e que frequentou a casa de Garção (BRAGA, 1899, 

p. 404), com as mesmas características físicas, musicais e sexuais (sonetos XXVIII a XLII e 

a ode XVII) (CASTRO, 1888, p. 28-42; p. 128-133). A semelhança entre os sonetos erótico 

e escatológico e os satíricos é suficiente para agregá-los aos últimos. 

O soneto II ataca um jesuíta, denominado de Tartufo e Tamerlão, figuras 

pouco ou nada confiáveis, padre macaco (mono) com pé veloso – a zoomorfização tem o 

seu lado bastante acre, que engana quem o acolhe, desgraçando a mulher e a filha do dono 

da casa. Há também alusões sexuais, como “arar o golfão de prazeres” e ataques libidinosos 

a locais de desejo  (“leme borneando dos Tangeres”). 

O soneto III tem o seu lado extremamente humorístico pela circunstância da 

discussão da firmeza do mundo ou da transitoriedade das coisas, tema por demais clássico 
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na literatura (como é o caso da metáfora da rosa). Garção brinca com o assunto, tratando 

da falência do apetite sexual com o passar da idade. 

Os sonetos IV e V tratam do entrudo – a festa que ocorria durante os três dias 

imediatamente precedentes à quaresma, que consistia de brincadeiras de molhar, empoar e 

enganar. Garção documenta no soneto o uso dos canudos (seringas de lata, para molhar 

pessoas com líquidos) e das laranjas (ou bolas com líquido alaranjado). Claro está que a 

alusão à masturbação (“crespo realejo estou tocando”) e a flatos caem no terreno da 

vulgaridade, considerado o ideário árcade. 

Na introdução que faz às Obras completas, Saraiva aponta em Garção uma “real 

novidade”, que é “aquela série de composições em que o autor exprime de forma directa 

(...) impressões do mundo ambiente e especialmente da sua vida quotidiana” (SARAIVA, 

1957, vol. 1, p. xxxvi); da mesma maneira que Camões, Garção vai buscar o modelo em 

Horácio; mas ao fazê-lo, o poeta setecentista inova o percurso camoniano, recuperando o 

olhar da realidade observável de que Horácio deu mostras (SARAIVA, 1957, 1957, vol. 1, 

p. xxxviii). Há uma frase de Saraiva que se torna particularmente apropriada ao assunto: “O 

que descobrimos nas coisas depende em grande parte dos olhos com que as vemos; e por 

exemplo o mesmo autor lido pela mesma pessoa em épocas diferentes da sua vida diz-lhe 

coisa também diferentes” (SARAIVA, 1957, vol. 1, p. xli).  

Se Inocêncio, Azevedo Castro, Braga e, até mesmo, Saraiva mostraram um 

prurido no seu olhar, de uma forma ou de outra, também Garção não pode ser diminuído 

por ter sido um homem de seu tempo.  Afinal, eram comuns a picardia, o dito jocoso, a 

expressão larga, a referência direta a coisas que podem ser percebidas como escatológicas 

ou pornográficas:  
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Indiscutivelmente este Garção é um índice dos novos tempos. Por isso 
mesmo não ficou isolado. Com mais ou menos caricatura, mais ou 
menos desdém afectado, mais ou menos emoção poética – o mesmo 
gosto pelo interior e pelo “vulgar”, pela notação concreta da vida social 
burguesa, o mesmo estilo desadornado e concreto encontram-se no 
Abade de Jazente, em Filinto Elísio e em Nicolau Tolentino (SARAIVA, 
1957, vol. 1, p. xli).  

 

O século XVIII foi pródigo em licenciosidades. Entre elas, podem ser citadas 

como pano de fundo: Manon Lescaut (1731) de Abbé Prevost, Les Bijoux Indiscrets (1747) de 

Diderot e  Fanny Hill (1748) de John Cleland, além dos nomes de Laclos, Mirabeau e Sade; 

as peças de bonifrates de Antonio José da Silva eram o seu tanto licenciosas. A guerra dos 

poetas em Portugal também foi responsável por ataques satíricos que lembram a escrita 

cortante de um Gregório de Matos. O nível das palavras não fica nada longe do 

“escatológico ou pornográfico” de Garção.  

Essa ligeira contribuição ao estudo da obra de Garção não pretende ser lança, 

faca ou mesmo luva de pelica. Todos a seu tempo contribuíram enormemente para a 

compreensão do poeta, de sua obra e de sua época. Aqui, fica um tanto de prosa, nem 

pérola, nem laranja, nem canudo, apenas uma vírgula, sinal torto, a retirar as folhas de 

parreira desse dourar de imundícies. 
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LUSOFONIA, HISPANOFONIA, BANTUFONIA:  

DISCURSOS LITERÁRIOS EM PARALELO  

NA ÁFRICA DE COLONIZAÇÃO IBÉRICA 

 

Amarino Oliveira de Queiroz 1 
 

 
 

Ainda que se verifique de maneira descontínua, a circulação das línguas 

portuguesa e espanhola na África contemporânea está envolvida em contextos geo-

políticos, culturais e linguísticos que desenvolvem um percurso transnacional significativo, 

abrangendo desde os arquipélagos das Canárias e de Cabo Verde até a Guiné Equatorial e 

São Tomé e Príncipe, ou desde o Saara Ocidental, na costa atlântica, até a região de 

Moçambique, no litoral índico. Nestes espaços, o debate em torno das identidades, do 

sentimento de pertença e das práticas culturais também se processa de forma bastante 

heterogênea, elencando na pauta das discussões conceitos escorregadios como Lusofonia, 

Hispanofonia e Bantufonia. É neste cenário que se se insere a controversa República da 

Guiné Equatorial, território onde concomitantes experiências criativas em espanhol, crioulo 

anobonês e línguas vernáculas da família bantu configuram um recorte à parte dentro dos 

estudos que contemplam o universo literário iberógrafo.  

Diferentemente de outras literaturas africanas em línguas europeias como as 

registradas em inglês, francês e, até certo ponto, em português, a criação literária africana 

produzida originalmente em língua espanhola carece de maior visibilidade, difusão e 
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apreciação crítica no âmbito internacional, uma vez que o caráter de reapropriação 

linguística da antiga língua do colonizador e o consequente processo de revisão canônica 

que alguns de seus autores e autoras vem operando através de seus textos, representam um 

interessante exercício estético dentro do conjunto mais amplo composto pelas literaturas 

africanas contemporâneas.  

Antes de adentrarmos pelas experiências literárias da Guiné Equatorial, 

gostaríamos de fazer uma ressalva quanto ao entendimento dos termos Lusofonia, 

Hispanofonia e Bantufonia, tomando como ponto de partida o primeiro deles. A utilização 

generalizada deste termo no referido contexto configura um procedimento bastante 

questionável, sobretudo se considerarmos o fato de que a expressão renderia, por si só, 

uma discussão que extrapola os limites do que aqui se pretende realmente esboçar. O 

crítico angolano José Carlos Venâncio (2000:112) chama a atenção para o fato de que, ao 

longo dos tempos, a utilização do vocábulo lusofonia veio sofrendo um processo 

evolutivo, começando por designar “as pessoas, as regiões e os países onde o português 

gozava do estatuto de língua segunda, i. e., língua não materna”, para referir, mais 

modernamente, e “num esforço de democratização e de igualamento, a que não será 

estranha a cada vez mais acentuada globalização do mundo”, todos aquelas pessoas que de 

alguma maneira “se revêem, em termos identitários, na língua portuguesa”. De acordo com 

o crítico Francisco Salinas Portugal, 

 
o termo Lusofonia é, talvez, ainda mais problemático hoje, pelos seus 
ressaibos de neocolonialismo e por não se ajustar à realidade lingüística 
dos povos que tradicionalmente se incluem na Lusofonia (pelo que 
talvez seria melhor, e mais exacto, rotular de bantofonia para algumas 
destas áreas como Angola e Moçambique, ou, usando de neologismo, de 
Crioulofonia para Cabo Verde, São Tomé ou a Guiné). (PORTUGAL, 
1999, pp.18-19). 
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Na Guiné-Bissau, inclusive, uma grande quantidade de línguas vernáculas 

concorre com o kriol, largamente utilizado para a comunicação interétnica, e o português, 

que goza do status de idioma oficial. Pelo exposto, torna-se conveniente considerar o 

argumento de Inocência Mata (2005) no que diz respeito à situação de São Tomé e 

Príncipe, perspectivando uma concreta prevalência da lusofonia extensiva aos demais países 

africanos ditos luso-parlantes. Para a ensaísta, os países oficialmente falantes de português 

têm afinidades que não se esgotam na língua, não concordando ela que se utilize a 

referência “povos lusófonos” para relacionar indiscriminadamente os países africanos e o 

Timor Leste. Nestes espaços, como se sabe, não há uma correspondência rigorosa entre 

oficialidade e nacionalidade lingüística. A opinião da escritora se sustenta, portanto, na 

realidade mais complexa e plural dos exemplos africano e asiático como um todo, 

destacando-a daquela que caracteriza os outros países luso-falantes, ou seja, Portugal e o 

Brasil. A título de ilustração, atentos ao pensamento de Inocência Mata e à observação 

realizada por Francisco Salinas Portugal, gostaríamos de lembrar a força e a importância do 

ronga, do macua, do changana, do maconde, do sena ou do chope em Moçambique; do 

quimbundo, do umbundo, do quicongo ou do quioco em Angola; das várias línguas 

nacionais: mandinga, balanta, fula, manjaco, pepel, mancanha, etc, e do kriol na Guiné-

Bissau; do tétum no Timor Leste ou do kabuverdianu, cuja situação de co-oficialidade ao 

lado do idioma português estaria colocando a realidade lingüística de Cabo Verde em 

situação semelhante à timorense.  

Com relação a São Tomé e Príncipe e à coexistência em seu território de pelo 

menos quatro modalidades de línguas crioulas, não haveria de ser diferente. Na proposição 

de Inocência Mata, até mesmo para o Brasil uma referência à lusofonia em termos 

absolutos seria questionável se considerássemos, para além da oficialidade e da 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

75 

 

nacionalidade do português, a presença de idiomas minoritários como aqueles utilizados, 

por exemplo, nos enclaves indígenas. Estes seriam, conclui a escritora, países que partilham 

de uma herança que é fundamental na sua constituição, embora não tenha dúvidas de que o 

que funda a sua nacionalidade é a língua portuguesa, devendo a mesma ser valorizada não 

só no nível do discurso político, mas, sobretudo, das ações na área cultural.  

Aproximadas as bases de compreensão conceitual, entendemos que na 

experiência da Guiné Equatorial estariam sendo igualmente redesenhadas as identidades 

culturais e lingüísticas não apenas do universo das Hispanidades e da Hispanofonia, como 

também da discussão em torno da Bantufonia, pelo número considerável de línguas 

vernáculas da família bantu ali registradas, ou ainda da própria Crioulofonia, pela resistência 

lingüística e literária do crioulo anobonês. No que tange à presença da língua portuguesa na 

Guiné Equatorial, sabe-se que em polêmico decreto presidencial publicado no dia 13 de 

julho de 2007, o país instituiu o idioma português como sua terceira língua oficial, ao lado 

do espanhol e do francês. Devido à sua suposta legitimidade e pertinência, tal decisão foi 

recebida com reserva por parte da comunidade lusófona internacional.  

Em realidade, apesar das propaladas mas pouco consistentes pretensões do 

governo local, o idioma português não circula sequer como língua de educação em 

território guinéu-equatoriano e o crioulo anobonês está restrito ao território insular de Ano 

Bom, que, por sua vez, permanece completamente isolado e desassistido, contando apenas 

com alguns poucos registros escritos de suas criações artísticas e literárias na oralidade. No 

que diz respeito à atividade escrita propriamente, mesmo com o anobonês e toda uma 

literatura oral em idiomas bantu como o fang e o bubi, desde o seu nascedouro a 

emergente e diversificada produção literária da Guiné Equatorial vem se processando 

fundamentalmente em castelhano. 
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Refaçamos agora um breve percurso histórico sobre a trajetória desses 

territórios referidos no mapa da colonização como Guiné Espanhola e constituídos pelas 

regiões de Río Muni e Fernando Poo. Descoberta e ocupada inicialmente pelos 

navegadores lusitanos no Século XV e renegociada, mais tarde, com a Coroa espanhola em 

troca de parte dos atuais territórios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a hoje 

oficialmente hispanófona Guiné Equatorial  protagonizou, como vimos, uma polêmica 

internacional por ter pleiteado sua entrada para a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa - CPLP após decretar o português idioma co-oficial. Para muitos observadores 

políticos, esta teria sido uma manobra de caráter meramente econômico, alavancada pela 

descoberta de grandes jazidas de petróleo na região do golfo da Guiné.  

Vivendo sob um regime político que se autoproclama democrático, há mais de 

trinta anos a Guiné Equatorial é conduzida por um mesmo mandatário graças a um golpe 

militar perpetrado contra a ditadura que ali se instalou poucos meses após a sua 

independência política da Espanha. Tendo o castelhano como primeira língua oficial, em 

realidade a Guiné Equatorial configura um intricado mosaico lingüístico onde convivem 

diversos idiomas autóctones, a exemplo daqueles utilizados pelos povos bubi, combe, bisio 

e fang, todos eles grupos étnicos da família lingüística bantu, bem como o anobonês, ou fa 

d´ambo, bastante assemelhado à língua forro de São Tomé e Príncipe e um dos argumentos 

utilizados para a sua adesão à Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa.  

Ocorrem ainda uma variante crioula do inglês, que se estende através da ilha de 

Bioko, e o francês, nas transações comerciais realizadas com países africanos oficialmente 

francófonos que partilham de comunidade financeira e monetária comum. O uso das 

línguas vernáculas é, contudo, limitado à etnia correspondente, motivo pelo qual o 

espanhol, adotado pelo sistema educativo, se converteu no idioma mais falado em todo o 
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território nacional e o principal recurso lingüístico de comunicação interétnica, o que 

reproduz também o velho conflito entre identidade cultural, nacionalidade e oficialidade 

lingüística. Por outro lado, num momento em que um dirigente africano como o general 

Teodoro Obiang, que se mantém no comando da Guiné Equatorial desde 1979 sinaliza 

para a conveniência de implantação do português como língua oficial por interesses de 

caráter econômico, já tendo instituído a oficialidade do francês pelas mesmas razões, 

coloca-se em cheque a consistência do conceito de língua oficial no contexto dos países 

colonizados.  

A experiência literária deste país sub-saariano encontra destaque em alguns 

aspectos que lhe são bastante peculiares: a problemática do exílio, a simbiose entre as 

culturas banta e ibérica, o labor com a memória e o vínculo estabelecido entre a oralidade e 

a escrita. Disposta em relação à realidade africana contemporânea, e mais especificamente 

ao contexto da Guiné Equatorial, a questão das identidades se reflete na convivência do 

pluralismo étnico com um particular sentido de pertença e de inserção no universo das 

hispanidades. Data de 1953 o aparecimento da primeira obra impressa da literatura guinéu-

equatoriana, um romance assinado por Leoncio Evita: Cuando los combes luchaban. Apesar da 

polêmica gerada por parte de alguns estudiosos, que classificaram esta obra como apenas 

mais um produto derivado da literatura colonial por manter-se fiel à perspectiva 

metropolitana, para outros antologistas sua publicação funcionaria como uma espécie de 

marco inicial da literatura no país (NDONGO-BIDYOGO, 2005:2).  

Publicado em 1962, um segundo título romanesco marcaria os primórdios da 

literatura escrita naquele país: Una lanza por el Boabí, de Daniel Jones Mathama. Diferindo 

do protagonismo espanhol que define o romance de Leoncio Evita anteriormente referido, 

temos agora pela primeira vez ilustrado um personagem principal negro e guinéu-
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equatoriano. O final da década dos 60 do século passado assinalaria a independência 

política da Guiné Equatorial, ocorrida a 12 de outubro de 1968, ainda em plena vigência da 

ditadura franquista na Espanha. Este episódio não teria como resultado a conseqüente 

autonomia e autodeterminação da Guiné Equatorial, uma vez que apenas quatro meses e 

meio depois começaria a ser implantado um regime de força chefiado pelo militar 

Francisco Macías Nguema.  

No ano de 1970, Macías Nguema proclamou-se presidente vitalício, mas sua 

permanência no poder não iria durar mais do que onze anos, deposto que foi através de 

golpe perpetrado, em 1979, pelo seu próprio sobrinho e ministro da Defesa, Teodoro 

Obiang Nguema Mbasogo. No período ditatorial de Macías, entre tantas outras alterações, 

ficou proibido o ensino e o uso oficial do espanhol, taxado na altura como língua 

imperialista, o que repercutiria sobre a criação artística e literária guinéu-equatoriana. 

Julgado por traição e genocídio da população, Macías foi condenado e sumariamente 

executado no mesmo ano do golpe militar que lhe interrompera um mandato 

pretensamente vitalício. Com a permanência forçada de Obiang na condução política do 

país, apesar de um suposto estado de pluralismo partidário oficialmente declarado, mas por 

ele definido, e apesar dos contragolpes comandados pela resistência organizada e das 

intervenções realizadas por toda uma equipe paralela de governo que lhe ignora a 

autoridade, fazendo-lhe uma organizada e contundente oposição a partir do exterior, o 

futuro político da Guiné Equatorial permanece por enquanto obscuro e desalentador.  

Os chamados anos de silêncio que acompanharam o período mais 

sanguinolento da ditadura Macías veriam surgir, no entanto, algumas obras literárias no 

exílio, abrindo espaço para um momento de ruptura que por sua vez daria lugar a uma fase 

mais ascendente: nela revelar-se-iam autores como o próprio Donato Ndongo-Bidyogo e 
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Francisco Zamora Loboch. A experiência do exílio, a busca de uma identidade hispano-

negro-africana e o trabalho com a memória constituem algumas das características comuns 

às obras assinadas por estes dois autores. Ndongo-Bidyogo revelou-se, inclusive, um 

escritor bastante prolífico, publicando diversos artigos, ensaios e livros dedicados a temas 

de interesse histórico, político e literário, além de enveredar pela ficção, notadamente o 

romance. Foi o autor da primeira antologia da literatura guinéu-equatoriana, levada a 

público na Espanha apenas no início da década de 80 do século passado.  

A publicação desta primeira coleção de textos poéticos e narrativos da 

literatura nacional representaria, segundo seu idealizador, a afirmação de que, por não 

rechaçar os aportes essenciais de outras civilizações como a técnica, a escritura e a língua, a 

Guiné Equatorial, pelo contrário, podia demonstrar que não apenas estava incorporando 

positivamente estas contribuições, mas também as disponibilizava em seu próprio 

benefício: vertendo-as em instrumentos de liberação e de projeção rumo à universalidade. 

Dentre as obras ficcionais de Donato Ndongo-Bidyogo ganha destaque a trilogia 

romanesca intitulada Los hijos de la tribu, cuja estruturação segue os ritmos e as formas 

narrativas da tradição oral africana, apresentando uma visão sócio-histórica da realidade 

guinéu-equatoriana através do período colonial, passando pelo processo da independência, 

a subseqüente experiência da ditadura nos anos 70 e chega até a década dos 90 do século 

passado.  

Prosseguindo com a apreciação cronológica da trajetória literária guinéu-

equatoriana, vamos verificar que no período compreendido entre as três últimas décadas do 

século passado, após uma estréia baseada no conto e no romance, vieram à tona textos 

poéticos e ficcionais produzidos por, entre outros autores, Ciriaco Bokesa, Constantino 

Ocha´a, Juan Balboa Boneke, da primeira romancista guinéu-equatoriana, María Nsue 
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Angüe, (Ekomo, 1985), e de Raquel Ilonbé,  responsável pela publicação do primeiro livro 

de poesias assinado por uma autora nacional (Ceiba, 1978). Às investidas dos autores 

guinéu-equatorianos mencionados vêm se somando, ao longo dos últimos anos, nomes 

como os de Elsa López, Marcelo Ensema, Julián Bibang, Anacleto Oló, Carlos Nsue 

Otong, Antimo Esono Ndongo, Ana Lourdes Sohora, Bienvenido Ivina Esua, Trinidad 

Morgades Besari, Jerónimo Rope Bomabá e Remei Sipi. Ou ainda: Juan Manuel Jones 

Costa, Desiderio Mbomio, Pancracio Esono, María Caridad Riloha, Gerardo Behori Sipi, 

Joaquín Mbomio Bacheng, Maximiliano Nkogo, Justo Bolekia Boleká, Mercedes Jora, 

Eugenio Ondó, José Siale Ndjangany, Juan Tomás Ávila Laurel, Guillermina Mekuy e J.M. 

Davies. 

Se comparado ao percurso histórico de outras literaturas africanas produzidas 

em línguas europeias, o exercício ficcional em prosa configura um aspecto diferenciador 

relevante na produção da Guiné Equatorial. Ao contrário de São Tomé e Príncipe, da 

Guiné-Bissau ou dos países francófonos, por exemplo, a literatura guinéu-equatoriana 

encontrou sua estréia no conto, seguido de perto pelo romance, tendo a expressão poética 

tomado maior vulto somente a partir dos anos 60 do século XX. Em contrapartida, 

diferentemente das investidas literárias anticolonialistas que tiveram lugar nas antigas 

colônias africanas anglófonas, francófonas e lusófonas, sua produção colonial não foi 

marcada pelo registro de uma literatura de resistência, na qual a criação literária e a 

militância político-social caminhassem estreitamente relacionadas. Uma postura 

reinvidacatória e contrária aos rumos políticos do país foi assumida, por parte da grande 

maioria desses autores, justamente a partir do período de pós-independência e da 

subseqüente experiência ditatorial, como bem o ilustra o poema “Silencio, silencio”, de 

Juan Tomás Ávila Laurel, natural da crioulofônica ilha de Ano Bom: 
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Un minuto de silencio  
vale más que un siglo  
de aplausos. Silencio.  
 
Cierras los ojos y ante ti ves 
pasar siglos de historia 
cargados de bromas 
que los hombres hicieron.  
Unos que pasaron por reyes infelices,  
otros por felices tenderos, todos exhiben la inocente tristeza  
 
de hombres que no merecen lo que tuvieron.  
Cierras los ojos y con ello comprendes 
que la historia sólo pretende una cosa:  
Aún no sea fácil tarea,  
dejar al culpado por inocente  
y sin pecado al que tuvo  
 
una cadena de errores.  

                                 Pero a los buenos se les entierran vivos  
                                 para que no pequen.  (LAUREL in: Poemas, 1994) 
 

 
Guardando-se as devidas peculiaridades, atitudes como esta permanecem até 

os dias atuais na forma de uma expressão literária claramente ideologizada e vigilante onde 

repercute, de forma bastante evidente, o compromisso efetivo que muitos dos escritores 

guinéu-equatorianos assumiram com o seu país, sobretudo após a ruptura política, o 

banimento e o exílio, uma vez que, de acordo com as palavras de Donato Ndongo-

Bidyogo, 

como los juglares de nuestra tradición, somos los dueños del verbo, de la 
palabra, los intermediarios por excelencia entre esa palabra y la acción. 
Hurgamos en nuestras almas para exteriorizar las necesidades del cuerpo 
social, para hacer explícitas tanto las carencias como los anhelos, para 
proponer, como vehículos del cambio, esas transformaciones necesarias 
para la evolución, e incluso para la subsistencia. (NDONGO-
BIDYOGO, 2006, p. 7). 

 
No trabalho desenvolvido pela maioria desses autores revela-se uma 

aproximação entre elementos bantos, hispânicos e, em alguns autores, crioulos, 

possibilitando assim um fértil encontro do verbo com a palavra escrita mediado pela 
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memória. É nesta direção, pois, que se vem formatando significativa amostra de sua 

literatura contemporânea, procedimento que, já o sabemos, alinha a experiência 

desenvolvida por autores guinéu-equatorianos a grande parte daquela produzida em países 

africanos de língua oficial portuguesa. A significativa entrada da Guiné Equatorial no 

cenário das letras com seus aportes bantu-hispânicos é saudada, pois, com otimismo, por 

muitos pesquisadores.  

A propósito, o escritor e crítico Donato Ndongo-Bidyogo chama a atenção 

para o fato de que o universo literário em língua espanhola estaria começando a encontrar, 

especificamente nessa produção africana da Guiné Equatorial, a convergência para o 

terceiro vértice de um eixo que configura, na atualidade, a geografia lingüística de um 

idioma oficialmente partilhado por europeus, americanos e africanos. Isto se não quisermos 

considerar, diga-se de passagem, a expressão asiática conformada na vasta e igualmente 

ignorada literatura filipina em espanhol, que após uma fase de apogeu entrou em franco 

declínio mas que, nos últimos anos, por empenho de alguns novos representantes e 

alentada pelo retorno do castelhano à condicão de idioma co-oficial no país, vem dando 

sinais de recuperacão.  

A aposta de Ndongo-Bidyogo é a de que a literatura guinéu-equatoriana 

cumprirá o seu papel na tarefa de revitalizar a língua e a cultura em língua espanhola, uma 

vez que tanto uma como a outra já não poderão ser compreendidas se as dissociarmos do 

aporte afro. Seguindo o mesmo raciocínio, entendemos que em cada um dos territórios 

africanos em que se faz presente como língua de comunicação, de educação e/ou de 

literatura, o castelhano apresenta características que certamente tanto o aproximam como o 

distinguem da realidade peninsular e mesmo da hispano-americana. É, pois, nessa 

perspectiva de abertura e de ampliação dos caminhos já trilhados que aqui nos 
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posicionamos, esperando que o estudo das produções literárias africanas hispanas também 

não permaneça relegado à obscuridade, ocupando efetivamente um merecido lugar dentro 

dos atuais estudos afro-ibero-americanos e rompendo a invisibilidade da experiência 

cultural, artística e literária do país no contexto maior dos estudos bantu-crioulo-

iberofônicos. 
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REVISÃO DO ARQUIVO COLONIAL NA NARRATIVA MOÇAMBICANA 

 

 

                                                                                            Ana Mafalda Leite1 

 

 

Choriro (2009) de Ungulani Ba Ka Khosa e O Outro Pé da Sereia (2006) de Mia 

Couto, são as narrativas que nos vão ocupar neste trabalho, enquanto textos que 

problematizam diversamente a História, a Memória e o Arquivo Coloniais. São ambos 

romances históricos sobre diferentes épocas do tempo colonial e pretendem reconstruir 

uma memória do passado mais ou menos remoto, na sua articulação com o presente. 

São-nos úteis as reflexões de Stuart Hall, quando nos diz que a ideia de nação e 

de cultura nacional é também um discurso, bem como os sentidos provocados pelas 

narrativas que daí advêm:  

 
Uma cultura nacional é um discurso (…) As culturas nacionais ao 
produzir sentidos sobre a “nação”, sentidos com os quais podemos nos 
identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas 
estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu 
presente com seu passado e imagens que dela são construídas. (HALL, 
2001, p. 51).   
 

 

Ungulani Ba Ka Khosa e Mia Couto, como outros romancistas moçambicanos, 

usam estratégias poético-ficcionais, capazes de recolocar metaforicamente a relação entre 

literatura e história, quando o desafio é escrever sobre os acontecimentos da sua terra, 

nomeadamente quando se trata do tempo colonial, época em que grande parte da 

informação histórica é basicamente de arquivo colonial.  

                                           
1
 Poetisa e Professora da Universidade de Lisboa, especializada em Literaturas Africanas. 
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Não se trata de abordar o documental como ficção, mas da necessidade de 

estratégias desenvolvidas no campo da literatura para reinventar o passado. Se a história 

não permite, a maioria das vezes, a abordagem das narrativas marginais, das vivências 

esquecidas, e das emoções que com elas foram experienciadas, a literatura pode, enquanto 

discurso sobre a nação, ser campo para a invenção de diversas formas de narratividade, em 

que a pesquisa histórica repõe acontecimentos e eventos singulares, envolvidos no 

desconhecimento, provocado pelo esquecimento e pela erosão da memória.  

Torna-se, então, produtivo constatarmos como o romance configura 

simbolicamente os eventos e sentidos desagregadores, provocados ou por silenciamentos 

históricos, ou por desejo de esquecimento ou ainda por ausência de memória.  

Com efeito, a época colonial, pela sua carga traumática e pela ausência, na 

maioria dos casos, de fontes locais, necessita de ser recontada a partir de um ponto de vista 

endógeno, como é o caso das narrativas dos dois autores.  

A visitação do passado é reconfigurada, a partir do presente, repensando-se 

este também com a herança perdida de narrativas insólitas. Esta reflexão sobre a relação 

colonial faz uso de estratégias poético-retóricas, que surpreendem o leitor pela sua carga 

oximórica, por vezes irónica, por vezes trágica, mas simultaneamente onírica e reveladora.  

 

História em Choriro  

 

Situamo-nos no romance de Khosa em Tete e Sena  no tempo dos prazos, 

algures “nos anos quarenta, cinquenta do século dezanove”(C, p.15).  

A partir do século XVII, com a desagregação dos velhos impérios e estados, 

surgiram no vale do Zambeze novos domínios, onde mercadores, ex-militares, 
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aventureiros, portugueses ou mestiços afro-indianos, estabelecidos como proprietários das 

terras, doadas, compradas ou simplesmente conquistadas, ocupavam propriedades estatais, 

sujeitas a uma renda anual em ouro e constituíam uma verdadeira estrutura militar. 

Localizados ao longo do rio Zambeze eram domínios extensos, atribuídos por um período 

de três gerações, feudos que se dedicavam fundamentalmente ao comércio do ouro, do 

marfim e de escravos.  

Ungulani centra a sua história na figura de um branco que se metamorfoseou 

em negro, culturalmente, anterior aos chefes facínoras e guerreiros que fizeram palco nos 

prazos, anos depois, como Kanyemba ou Mataquenha. Com efeito: 

 
o tacto demonstrado por Gregódio no trato com os chefes cedo se 
mostrou frutífero, pois os indígenas, que jamais haviam convivido com 
um branco que se ambientou na língua e nos costumes, acolheram-no 
como um dos seus. De aniamatanga, o mesmo que branco, passaram a 
chamá-lo Nhabezi, o curandeiro, por mostrar grande habilidade no trato 
de ervas e mezinhas. (C, p.33). 

 
A narrativa produz-se em sucessivos relatos fragmentários, feitos a partir do 

funeral, “choriro”, de Nhabezi, admirado e respeitado como rei local: “O branco Nhabezi 

era rei e senhor de vastas terras na confluência dos rios Lângua e Zambeze. Cruzavam-se 

no seu reino povos matrilineares e patrilineares, mas o poder achicunda, tipicamente 

patrilinear, foi prevalecendo sobre os casamentos e sucessões.”(C, p.36) .  

Este branco é um personagem aculturado, diferente de outros portugueses que, 

aproximadamente na mesma época, se enquadraram no espírito colonial de forma 

distanciada das gentes locais, interessados no desbravamento de mapas e roteiros, 

descrições botânicas e geográficas, como o caso de Hermenegildo Carlos de Brito Capelo e 

Roberto Ivens: 
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destemidos exploradores da causa imperial, como ficaria registado à 
posteridade na História das explorações coloniais, não lhes interessava os 
homens e os seus hábitos, mas os traços sinuosos dos rios, os montes e 
vales, a geografia da exploração. O sextante e o magnetómetro eram 
instrumentos de maior valia que os cansados carregadores de amostras 
da selva e savana africanas. (C, p.43-44) 
  
A Nhabezi, trânsfuga do exército imperial, os hábitos e costumes das 
gentes da terra impregnaram-se no sangue. Comungava os mesmos 
verbos que os locais. Não era estrangeiro. Traçara o destino da 
aculturação como um patamar à integração que o conturbado tempo 
guiado pelas trocas mercantis via como aventura utópica em tempo de 
intenso trabalho escravo. (C, p.43-44)  

      

Os diversos personagens, que vão comentando sobre a figura de Nhabezi, a 

partir da sua morte, amigos, mulheres, os filhos, os guerreiros, numa troca de diálogos e 

narrativas encaixadas, permitem a construção da sua personalidade, das suas qualidades 

humanas como chefe, amigo, marido e pai. E permitem também o desvelar da sua 

descendência, das diferentes estórias de cada um dos filhos, bem como das várias mulheres. 

No caso dos filhos é interessante ver como a narrativa de vida mostra as opções diversas de 

cada um, aqueles que optaram pela sua costela portuguesa, os que se urbanizaram e 

assimilaram, ou aqueles que ficaram directamente ligados ao reino.  

Este modo de construção da personagem encontra ecos em Ualalapi, na forma 

como indirectamente as outras personagens, através das suas intervenções,  prefiguram a 

personagem principal. Por outro lado, tanto a figura de Ngungunhane como a de Nhabezi, 

dois estrangeiros, são repensados no quadro da história colonial de Moçambique. 

No fundo, Nhabezi acaba por ser uma figura que nos mostra a ironia do 

processo colonial, ao ser africanizado ao invés de transmitir os seus valores culturais de 

origem, uma vez que é ele que se adapta à cultura e hábitos locais, mudando o seu modo de 

vida de acordo com o ambiente; a transformação de Gregódio em Nhabezi é quase um 

renascimento.  
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O processo de africanização e de aculturação de Gregódio revela como a 

história, nas suas margens, entretece paradoxos produtivos, e mostra-nos como o inicio da 

era e da estruturação do estado colonial não segue necessariamente uma linearidade. Por 

outro lado esta história de vida testemunha as particularidades dos povos do vale do 

Zambeze e o grau de aculturação e mestiçagem aí característicos, a começar pelos 

guerreiros achicundas. 

Conta-se em Choriro, a morte de uma época e o início efectivo da empresa 

colonial, conta-se também o esquecimento a que esses tempos foram votados, por isso o 

choriro é metaforicamente o enterro de um passado sem continuação, sem exemplaridade: 

  
Há os que são lembrados pelos livros, outros pela memória oral. Eu 
quero estar presente em todos os momentos do meu reino e em todas as 
memórias. Morrerei quando não mais se souber que aqui começou a 
terra de nhabezi e aqui terminou o território a seu mando. Aí será o fim 
da nossa história. Não mais teremos as nossas árvores, os nossos animais 
, as nossas águas. Outros espíritos escreverão a sua história sobre os 
escombros daquilo que um dia foi uma terra, um povo, uma história. 
Diz-me o Chatula que a noite da nossa decadência será rápida e 
avassaladora. (C, p.122) 

    
O livro encena o fim de uma época, em que se avizinhava toda a violência da 

empresa colonial, que a Conferência de Berlim viria a apressar alguns anos mais tarde, com 

as partilhas territoriais, e em que entretanto “Legiões de homens desbravavam as terras à 

procura de ouro, marfim e escravos que atulhavam galeões que cortavam os mares, 

distribuindo raças estigmatizadas em terras novas e velhas. O tempo pouco se prestava ao 

são convívio humano.” (C, p. 43-44). 

As informações que constroem esta narrativa sobre Nhabezi são de natureza 

vária, escritas e orais. Uma delas é o registo escrito de António Gonzaga, ou Chicuacha, 

amigo e cronista do rei: “Chicuacha, seu confidente e cronista, em terras já suas e com o 
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título de Mambo, e não de Governador, ou Capitão general, ou Juiz e Procurador, mas Rei, 

como o é de Portugal, mas em terras de menor lonjura.”(C, p. 32). 

Ficamos a saber que Gregódio o quis como cronista e confidente, que lhe deu 

terras e abriu as portas da confiança junto aos grandes e pequenos do reino. Chicuacha “era 

respeitado por todos, não por ser branco como Gregódio, mas pela sua notória capacidade 

de aculturação que remontava aos tempos em que queria largar a sotaina, vestimenta de 

pouca valia nos sertões africanos”(C, p. 12). 

 
Muito terá acontecido nas vésperas.(…) No calendário local, o tempo 
passou a ser dividido entre antes e depois da morte de Nhabezi. Dos 
acontecimentos das vésperas, o que em letra ficou foram os registos de 
Chicuacha, o andarilho. Do mundo vivido, da memória popular, 
sobraram ecos, pequenos cacos. No entender de Chicuacha, Nhabezi 
viveu o seu tempo. (C, p. 117)  

 

São também da autoria de Chicuacha algumas das narrativas encaixadas no 

romance como a de Dona Josefina Castelbranco, prazeira. Por sua vez Chicuacha o 

narrador”oficial” desdobra-se em outras vozes narrativas, nomeadamente com o 

testemunho de outros informadores:  

Tyago Chicandari, responsável dos messiri, contaria anos mais tarde a 
Chicachua que ao chegarem à terra dos ansengas, na região do Zumbo, 
os chefes locais mostraram-se desconfiados  porque experiência ruim 
com gente guerreira tiveram com as hostes nguni que por ali 
passaram(…) A introdução do arroz, milho e feijão junto aos reinos 
ansengas e outros contribuiu pra que lhe dessem, em definitivo,terras de 
cinco dias de comprimento e três de largura. A cimentar os laços, o rei 
ofertou-lhe  a filha Nfuca como esposa e conselheira nos rituais do 
Mbona, o culto das chuvas. (C, p. 35). 

. 

Testemunhos escritos outros como o de Frederick Selous, comerciante inglês 

que testemunhou os actos de Kanyemba, e narra parte da sua história, ou os omitidos por 

Livinsgtone ”Consta que o despautério à hospitalidade de Nhabezi marcou-o de tal modo 
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que se coibiu de anotar aspectos da sua estada em terras do monarca branco nos livros  

sobre Viagens Missionárias e Pesquisas na África do Sul e a Narrativa de uma Expedição ao Zambeze 

e seus Tributos (C, p. 96). Ou diálogos como o de Sejunga com Khambamula e Mpuluka  

acerca do episódio do rapto de Luiza, filha de Nhabezi; entre relatos na terceira e na 

primeira pessoa, se vão entretecendo as narrativas sobre o Mambo, que testemunham uma 

época. 

 

Viagem em O Outro Pé da Sereia 

 

Simultaneamente um exercício de paródia crítica intertextual da literatura de 

viagem dos descobrimentos, construída com base em relatos e diários da época – O Outro 

Pé da Sereia, tal como Choriro, é uma experiência discursiva eminentemente pós-colonial, no 

sentido em que se faz uma releitura e uma revisão, simultaneamente literária e ideológica do 

passado colonial.   

O volume está organizado em duas partes – que se alternam e cruzam ao longo 

da narração –, ambientadas em épocas e lugares diferentes: uma vila recôndita Moçambique 

de 2002, e a história de Dom Gonçalo da Silveira na viagem do navio Nossa Senhora da 

Ajuda de Goa a Moçambique pelo Oceano Índico, em 1560. 

A obra convida-nos a ler em simultâneo duas épocas, obrigando-nos a 

entrelaçar o passado no presente através da figura de uma imagem, a Nossa 

Senhora/Quianda, e também através da história de D. Gonçalo da Silveira, dos escravos 

que vão no barco, repensando imaginários coloniais, em viagem índica, e relacionando-os 

com outras personagens do presente, em 2002.  
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No entanto, apercebemo-nos logo de que, apesar da aparente precisão em 

situar o tempo e o espaço em que se desenvolvem as duas histórias, existe uma dimensão 

onírica que passa através dos dois diversos cenários, que surpreende a nossa percepção dos 

acontecimentos. Para tal evidenciamos, em especial, o jogo executado entre um paradoxal 

esquecimento que anima as personagens, a luta entre memória e esquecimento que marca a 

narração do presente, em 2002, bem como a subtil conexão que se vai fazendo desta 

primeira narrativa com o passado, através da viagem no século XVI. 

Curiosamente este procedimento alternado de narração tinha já surgido em 

Terra Sonâmbula, tal como a forma de imbrincamento da primeira estória na segunda, e 

ainda o tema da ausência da memória. Com efeito, Muindinga, o protagonista daquele 

romance sobre a guerra civil, bem como outras personagens, não tem memória, e a 

narrativa desenvolve-se num percurso de aprendizagem cultural identitária.  

O entrelaçamento das vozes que narram, em narrativa dúplice, cria uma 

diversidade das perspectivas na representação do período colonial. O Padre Manuel 

Antunes, um dos principais narradores de O Outro Pé da Sereia, é obrigado, na sua função do 

escrivão, nomeado pelo Vice-Rei, a relatar todos os acontecimentos importantes tanto da 

viagem marítima, como da expedição na costa africana. Assim, a observação do 

comportamento dos brancos e da situação dos escravos, que viajam juntos no barco, 

representado como um pequeno microcosmos o padre denuncia os acontecimentos 

testemunhados na viagem, quando se apercebe de que o seu diário pode servir para mostrar 

as da escravatura:  

 
Padre Manuel se entusiasmou, se retomasse a função de escrivão ele 
haveria de denunciar, fazendo chegar ao Rei o relato do que se passava. 
 – O Rei D.Carlos V de Espanha, sabe o que faz? Ele deu ordem que 
parassem com  a venda de escravos, lá na outra costa…  –  A escravatura 
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,como você lhe chama é um meio dos gentios se disciplinarem…-Esses 
escravos que morreram envenenados eram cristãos! (OOPS, p. 188). 

 

As reflexões do padre Antunes, branco, português e jesuíta, nos seus 

manuscritos e no livro que planeia escrever serão supostamente narrados do ponto de vista 

de um colonizado, no qual ele ficará progressivamente transformado. No entanto, a 

metamorfose de Manuel Antunes, a sua dramatização “colonial”, leva-o a ir como um 

actor, mudando de raça (“era a pele inteira que lhe escurecia, os seus cabelos se 

encrespavam. Não lhe restava dúvida: ele se convertia num negro”; “Estou transitando de 

raça, D.Gonçalo. E o pior é que estou gostando mais dessa travessia do que de toda a 

restante viagem.” (OOPS, p. 190) e a adoptar a perspectiva crítica africana sobre a 

documentação e testemunho coloniais. Manuel Antunes é uma personagem mutante que 

assume uma “antecipada” revisão pós-colonial da história das mentalidades da época, ao 

assumir progressivamente a identidade de Nimi Nsundi. 

Os manuscritos de Manuel Antunes, que se orquestram pela diversificação de 

vozes narrativas, encontrados entre as posses do padre Silveira, são uma das fontes, que 

servem a Mwadia para construir a sua versão da história colonial. A nova leitora, com a 

ajuda da sua mãe que lê “na areia”, torna-se a narradora de um testemunho reinventado. A 

jovem, obrigada pela família e pelos vizinhos a encenar um transe de incorporação dos 

espíritos dos antepassados, com o fim de agradar e fornecer elementos aos americanos que 

vieram estudar a história colonial de Moçambique, encontra nos livros uma ligação entre o 

passado e o presente, refazendo um dos sentidos de viagem e de releitura crítica da história, 

presentes na obra do autor moçambicano. 

Os livros e os manuscritos eram as suas únicas visitações. De dia, ela 
abria a caixa de D. Gonçalo da Silveira e perdia-se na leitura dos velhos 
documentos. De noite, Mwadia ia ao quarto dos americanos e espreitava 
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os papéis do casal. E lia tudo, em inglês, em português. E havia ainda a 
biblioteca que Jesustinho tinha herdado. [...] Agora, ela sabia: um livro é 
uma canoa. Esse era o barco que lhe faltava em Antigamente. Tivesse 
livros e ela faria a travessia para o outro lado do mundo, para o outro 
lado de si mesma (OOPS, p. 278). 

 

O barco que encena a viagem de Goa a Moçambique é agora a canoa que 

transporta o passado para o presente, através da leitura/reinvenção, formas de narrar que 

passam pelo encantamento, possessão, ou mesmo oração. No cemitério, Mwadia e a mãe, 

fazem reviver o cântico dos escravos, através da leitura dos manuscritos, reiterados em suas 

vozes cadenciadas :“Quem passasse ao largo escutava trechos de prosa, por vezes poemas 

rimados, lidos na voz pausada de uma jovem mulher. E acreditaria que as duas mulheres 

estivessem rezando. E no fundo não estaria longe da verdade.”(OOPS, p. 284). 

A história da viagem de Goa a Moçambique em O Outro Pé da Sereia,  escrita no 

diário, mostra como a convenção e os propósitos de um texto de literatura de viagem são 

cumpridos, obedecendo a um modelo similar ao época dos descobrimentos. Porém, O 

Outro Pé da Sereia refunde a sua funcionalidade de género, uma vez que não narra a realidade 

do ponto de vista apenas colonial. São colocadas em contraponto a visão do jesuíta Dom 

Gonçalo com as opiniões dos “outros” colonizados, nomeadamente os escravos (Nimi 

Nsundi, Xilundo), os indianos (Dia Kumari, médico Fernandes), incorporando também a 

narrativa, as versões dos que, na época, não tinham voz, dos subalternos, dos escravos, dos 

silenciados, das mulheres, enfim, daqueles que à época dos descobrimentos, eram como 

que invisíveis ao olhar do explorador viajante. 

Assim, em O Outro Pé da Sereia a reescrita da história colonial é realizada em 

dois níveis narrativos, que se complexificam. Por um lado, os manuscritos que relatam a 

viagem de Dom Gonçalo de Silveira reproduzem os factos históricos e apresentam-nos de 

uma nova perspectiva. Por outro lado, Mwadia,, enquanto nova narradora  reinventa esse 
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passado. A reinterpretação demonstra a necessidade da reactualização da história, da sua 

incorporação mitificada na vida das personagens contemporâneas.  

E é um pouco isto que acontece com a vinda dos americanos. Benjamin 

Southman e sua companheira Rosie, brasileira, que desejam reviver as suas origens míticas, 

ao chegar a Moçambique e querem repensar a História, através da realização de um 

Arquivo de entrevistas gravadas e filmadas, sobre a memória que os africanos têm da 

escravatura, a fim de darem a conhecer a versão dos acontecimentos pela voz dos naturais.  

A ironia desconstrutiva da narrativa de Mia Couto problematiza 

caricaturalmente também os paradoxos e possíveis armadilhas dos pressupostos que 

orientam algumas áreas disciplinares dos estudos africanos. As revisões da história, os 

novos arquivos, a reconstrução da Memória, feitas pelo novo “Outro” que se julga o 

“Mesmo”, podem radicar, e radicam por vezes em preconceitos muitas vezes ligados a 

mitos de origem, a considerações raciais e a ultrapassados resquícios panafricanos.    

O Outro Pé da Sereia reescreve os acontecimentos conhecidos da historiografia 

europeia, deslocando a perspectiva daquelas narrativas e, em consequência, reconstruindo 

ou reimaginando uma nova forma de pensar a história, e colocando em causa certas visões 

mais ou menos dogmáticas, que o norte intenta sobre o sul. 

Na obra é a voz do narrador que convida o leitor a questionar a objectividade 

dos relatos, sejam eles oficiais, representados em forma de epígrafes, que citam as fontes 

históricas, ou transmitidos pelos próprios protagonistas, que manipulam os factos, 

imaginando-os, tal como Mwadia durante os seus fingidos transes de incorporação. Além 

disso, o processo desconstrutivo é reforçado pelo confronto duma narração em várias 

vozes, construída na perspectiva dos grupos marginalizados, em contraponto com as 

convenções de literatura de viagem. 
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A construção da Memória 

  

As narrativas de Ungulani Ba Ka Khosa e de Mia Couto apresentam 

Moçambique, enquanto lugar culturalmente heterogéneo, cujo passado precisa de ser 

repensado e reavaliado. Choriro e O Outro Pé da Sereia questionam as representações desse 

passado e procuram activá-las no presente, em viagem de visitação crítica. 

A História representada nos dois romances não pode ser contada de uma 

perspectiva única. De facto nas duas narrativas entrecruzam-se personagens de origens 

distintas, africana, europeia, indiana, cuja diversidade e origens compõe uma imagem 

cultural heterógenea, característica também de Moçambique actual.  

Semelhante heterogeneidade cultural é representada também pela variedade de 

pontos de vista e ainda pela escolha de diferentes vozes narrativas, que  demonstram dois 

aspectos. Por um lado, a fronteira entre o histórico e o literário é oscilante, por outro 

destaca-se a necessidade de procurar testemunhos distintos, documentais e ficcionais, para 

repensar a história. 

Nas duas narrativas de Khosa e Couto somos confrontados, no entanto, com a 

actualização crítica do cenário colonial, em diferentes épocas, nomeadamente com a revisão 

dos papéis dicotómicos escravo/senhor, colonizado/colonizador, negro/branco, bem 

como com os propósitos coloniais de missionarização e ocidentalização, que resultam no 

seu contrário, em  africanização  e conversão aos hábitos religiosos e linguísticos locais. As 

etapas da memória são recuperadas numa perspectiva inovadora, mostrando que o 

processo colonial não funcionou apenas numa direcção, nem linearmente, mas teve muitos 

contrapontos insólitos e perversos, tendo em conta os seus objectivos.  
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Nos dois romances a morte tem também um papel essencial porque cria uma 

ponte entre passado e presente. As cenas com que se depara Mwadia no seu primeiro 

passeio pelas ruas de Vila Longe, são as de um lugar destruído pelo tempo. Aparentemente, 

Vila Longe é povoada por finados, pois tanto as ruas como as casas parecem ser apenas 

fantasmas do que já foram. A vila, que ela lembrava povoada, aparece agora completamente 

deserta e abandonada no esquecimento. Uma das epígrafes confirma isso mesmo: «Triste é 

viver num lugar onde dormir não difere de morrer».  

No romance de Khosa, por seu turno, assistimos à previsão do 

desmonoramento e ruína de um reino e seus limites territoriais: “ O reino de Gregódio 

deixará de ter contornos exactos nos mapas da dominação efectiva .(…) Os mapas da 

memória perderão a cor e o vigor de outrora. Na verdade seremos o sonho de nós 

mesmos…”(C,p.137). 

Outrossim os temas como o da origem, pertença, identidade, raça, são 

problematizados também nas duas narrativas; em O Outro Pé da Sereia com o episódio da 

chegada dos descendentes de escravos, o casal de afro-americanos desmitifica-se o tópico 

da origem e da raça. Pois recuperar o passado para se reencontrar identitariamente é o 

objectivo de Benjamin, o historiador americano, à procura das suas origens. Ele chega a 

Moçambique perseguindo, como muitos outros afro-americanos, o mito de “Mãe África”. 

De facto, mal mete o pé no chão à saída do avião e, com espanto de todos os presentes, 

tomba de joelhos para beijar a terra africana.  

Como observa Mwadia: “Diversas viagens se cruzavam, a um só tempo, na 

velha casa. Os americanos atravessavam os séculos e os mares onde se esbatera a sua 

identidade. E ela viajava no território em que o tempo nega converter-se em 
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memória”(OOPS,p.169). E como também testemunham as palavras que Zeca Matambira 

dirige a Rosie, quase no final do romance: “– Nós também não sabemos de onde vimos”. 

Com efeito, os fenómenos de aculturação e de miscigenação que tiveram lugar 

no vale do Zambeze, como se lê na narrativa de Khosa, esbatem também os mitos de 

origem e de raça e confundem princípios de pureza identitários. As várias histórias de vida 

dos filhos de Nhabezi testemunham essa irreverência perante a mitificação de preconceitos 

de origem. E uma das muitas narrativas que se encontram em Choriro, é a de um dos netos 

do rei branco, David de nome,  

 
então com cinco anos, pouco saberia do avô porque a morte o levaria em 
plena juventude, num embate com as tropas comandadas por João de 
Azevedo Coutinho, português que muito se orgulharia, em idade de 
reforma, de ter pacificado terras indígenas ao domínio do império. De 
feições apretalhadas, David não resistiu ao chumbo de Coutinho que 
jamais saberia que matara, em combate, o neto de um conterrâneo que 
assumira a integração e miscigenação cultural como seu modo de vida. 
(C, p,115) 

 
 

Os silenciamentos do passado colonial são revisitados no romance de Khosa e 

de Mia Couto de vários modos, através da releitura crítica do passado, no desejo de 

esquecimento quase voluntário de algumas das personagens, ou na previsão desse 

esquecimento, bem como na quase indefinição entre vida e morte. 

A descrição das ruínas de Vila Longe em OPS, da barbearia, dos correios, de 

quase todas as casas, mostra como a arquitectura do lugar se desmoronou similarmente à 

memória das personagens. Também as cerimónias do enterro de Nhabezi que ocupam a 

narrativa de Khosa,  ladeadas de abutres, testemunham o desmoronar de uma outra época. 

A morte e o esquecimento a que são votados lugares e tempos podem também 

evocar, subtilmente, a subalternidade de certas regiões do país, como o vale do Zambeze, 
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bem como a subalternidade do norte e da periferia rural, lugares desconhecidos, 

inominados e remotos, relativamente aos centros urbanos do sul e do poder actual.  

Com efeito, muitas Vilas Longe, ou Tempos Enterrados do país, 

fantasmaticamente despersonalizados, erram numa espécie de limbo, em que os laços do 

presente não se estruturam com o passado.  

Mas a memória histórica é fundamental para a construção identitária e 

nacional. Stuart Hall lembra-nos que “O discurso da cultura nacional não é assim tão 

moderno como aparenta ser. Ele constrói identidades que são colocadas, de modo 

ambíguo, entre passado e futuro. Ele se equilibra entre a tentação por retornar a glórias 

passadas e o impulso por avançar ainda mais em direcção à modernidade.” (HALL, 2001, 

p. 56).  O ensaísta, ao citar Renan, afirma ainda: “Ernest Renan disse que três coisas 

constituem o princípio espiritual da unidade de uma nação: (…) a posse em comum de um 

rico legado de memórias…, o desejo de viver em conjunto e a vontade de perpetuar, de 

uma forma indivisiva, a herança que se recebeu” (Renan, 1990, p.19). Devemos ter em 

mente esses três conceitos, ressonantes daquilo que constitui uma cultura nacional como 

uma “comunidade imaginada”: as memórias do passado; o desejo por viver em conjunto; a 

perpetuação da herança.” (HALL, 2001, p. 58). 

Ora, o que os romances de Ba Ka Khosa e de Mia Couto encenam é 

exactamente a problematização da memória a partir de passados problemáticos e 

traumáticos,  tentando repensar as margens esquecidas de acontecimentos que aí tiveram 

lugar, bem como actualizando vozes subalternas. Daí o recurso ao tópico do esquecimento, 

à ambiguidade fantasmática, a um arsenal retórico, que potencializa a recomposição da 

dimensão trágica colonial pelo recurso ao imaginário ficcional.  
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Não restará nada à superfície que fará lembrar que um dia os nossos 
homens fabricaram armas e pólvora; a nossa memória será encaixotada 
em palavras que não comportarão os anos da nossa glória. Os que mais 
mortes e guerras provocarem serão os mais lembrados. Fixa isto, Nfuca. 
O que Chicuacha vai apontando não terá grande significado, porque é 
comum à alma humana acordar, comer, dançar, dormir, viver e procriar. 
A diferença estrará em um branco ter bebido o sangue negro. O que 
quero na verdade, Nfuca, é continuar a existir por estas terras por anos 
sem fim, como uma alma protectora.(C,p.122)   

 
 

 Se o tema do esquecimento é um dos tópicos em  Choriro e O Outro Pé da Sereia, 

, necessário é também reconfigurar, “re-imaginar”  a  memória histórica . Reler o passado, 

os arquivos coloniais, repensar o presente da nação moçambicana, são alguns dos trilhos 

das viagens ficcionais que Mia Couto e Ungulani Ba ka Khosa empreendem nestes dois 

romances. Muitas são as sugestões de reflexão para os leitores sobre a necessidade de 

enquadrar de forma crítica e nova, sem preconceitos, as memórias históricas do Ocidente e 

de África, e os tópicos afins da relação colonial, do tráfico escravo em África e na América, 

dos mitos em torno das ideias de origem, de raça e de identidade. 

 

“Em todo o mundo é assim: morrem as pessoas, fica a História. Aqui, é o 

inverso: morre apenas a História, os mortos não se vão.”(OOPS) 

 

“Outros espíritos escreverão a sua história sobre os escombros daquilo que um 

dia foi uma terra, um povo, uma história.”(C) 
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REALISMO E FANTÁSTICO: O DIABO NA FICÇÃO QUEIROSIANA 

 

                                                                                                    Ana Marcia Alves Siqueira* 

 

 

1. REALISMO E FANTÁSTICO 

 

 

A produção de Eça de Queirós tem merecido atenção especial da crítica nas 

últimas décadas, principalmente, a partir da constatação de que é mais heterogênea e complexa 

do que permitia admitir o rótulo de escritor realista. Antonio José Saraiva analisando essa 

diversidade chega à conclusão de que: 

Eça é um escritor do gênero que depois se chamou “fantástico”, e nas 
últimas, que são vidas de santos, volta a esse caminho; as suas obras que 
foram chamadas “realistas” estão entre aquele começo e este fim 
“fantásticos”. São um intervalo numa série vasta, tendo em conta que 
mesmo na fase “realista”da obra de Eça há vários romances que 
programaticamente nada tem de realistas, como O Mandarim, As cidades e as 
serras, A ilustre casa de Ramires, e até onde falta qualquer propósito de 
coerência e de verossimilhança, como a A Relíquia. Sem falar de O mistério da 
estrada de Sintra. (SARAIVA, 1990, p. 149).  

 

A polêmica opinião do crítico sugere que a essência do trabalho de Eça seja o 

fantástico, considerada por ele como sua marca característica. Essa é a hipótese que buscamos 

investigar em pesquisa mais ampla desenvolvida pelo grupo de pesquisa Vertentes do Mal na 
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Literatura: Heroísmo e fantástico nas relações literárias Brasil-Portugal, da qual este estudo 

constitui o estágio inicial. 

Desta feita, iniciamos nossas reflexões discutindo a problemática relacionada à 

definição do gênero fantástico. O elemento fantástico sempre esteve presente na literatura, as 

histórias da tradição folclórica européia povoada por feiticeiras, fadas, vampiros, almas de 

outro mundo, criaturas misteriosas, autenticam esta afirmação, assim como os textos sobre os 

prodígios mitológicos da Antigüidade oriental e clássica. É consenso, porém, que o fantástico 

se fixou como gênero durante o movimento romântico uma vez que apresentam características 

em comum, tais como a valorização do inconsciente, das crenças medievais, do elemento 

noturno, da obscuridade, da evasão, da loucura, do onírico. 

Em contrapartida, os estudos e esforços para a definição do gênero têm suscitado 

diferentes perspectivas e conceituações ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, devido a 

tentativa de se impor limite a algo fugidio e movediço. Concordamos com Filipe Furtado 

quando atenta que a “definição estreita e categórica leva muitas vezes à limitação da própria 

perspectiva que a origina, quase nunca conseguindo a contrapartida de sintetizar num texto 

curto toda a riqueza e complexidade do objeto da sua reflexão.” (FURTADO, 1980, p. 15).  

Por isso, embora consideremos fundamental a teorização de Todorov para o estudo do gênero, 

utilizaremos aqui uma perspectiva mais ampla.  

O teórico búlgaro define o fantástico como a hesitação experimentada  pelo 

personagem (e também pelo leitor) diante de acontecimentos aparentemente sobrenaturais que 

emergem na realidade cotidiana. Em suas palavras, “para se manter, o fantástico implica, pois, 

não só a existência de um acontecimento estranho, que provoca uma hesitação no leitor e no 
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herói, mas também um certo modo de ler, que se pode definir negativamente: ele não deve ser 

nem poético nem alegórico” (TODOROV, 1992, p. 38). 

Furtado, considerando demasiado restritiva a teoria de Todorov por excluir do 

gênero as narrativas em que a hesitação não permanece até o final, remetendo-as às áreas 

convizinhas do Maravilhoso e do Estranho, chega à conclusão de que a essência do fantástico 

é a temática sobrenatural expressa pela dialética entre o extranatural e o mundo empírico, sem 

que o texto explicite a aceitação ou exclusão de uma dessas entidades. Conforme essa 

concepção, o fantástico, ao lado do maravilhoso e do estranho, compõe a literatura do 

sobrenatural, “devido a nela se tornarem dominantes os temas que traduzem uma 

fenomenologia meta-empírica” (FURTADO, 1980, p. 20), o que está além do conhecido pelos 

sentidos. 

Ao conjunto desses pressupostos acrescenta-se a questão de que o fantástico tem 

contornos específicos em Portugal. O imaginário português apresenta uma familiaridade com o 

sobrenatural, fruto da influência da religiosidade popular imiscuída de substratos pagãos 

anteriores ao cristianismo. A propósito, Nogueira (2008) afirma que nem os contos populares 

portugueses nem na literatura oral questionam a existência do diabo. Há ainda uma 

familiaridade com sua presença resultando na visão de que ele não é tão feio quanto o pintam. 

Certamente por isso ocorre a ausência da ambigüidade na maior parte das narrativas fantásticas 

portuguesas. 

Nas raras vezes em que a ambigüidade comparece tem a função de, sutilmente, 

sugerir ao leitor a autenticidade e a verossimilhança dos fatos acontecidos, não para lhes 
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oferecer duas explicações diferentes. Tal fato, segundo nos explica Melo e Castro, pode ser 

atribuído:   

talvez essa certeza (quase atávica) da existência e presença da sobrenaturalidade e 
da possível relação com seres humanos, ou da interferência de diversos mundos, ou 
da não diferença absoluta (mas apenas relativa) entre natural e sobrenatural, venha 
directamente da influência medieval católica, e da realidade admitida 
antropomórficamente de uma corte celeste e uma tribo infernal, de anjos, beatos, 
santos e demónios, diabos, mafarricos e diabretes, etc., etc., influenciando para bem 
ou para mal a vida real dos homens portugueses. (MELO E CASTRO, 1974, p. 17).   
  
 

Justamente essa peculiaridade da alma portuguesa aberta à aceitação da fantasia, ou 

a percepção de relatividade entre o real e o imaginado irá aflorar no prefácio feito por Eça de 

Queirós para a edição francesa de O mandarim (do qual trataremos adiante), destacando a 

necessidade de a alma portuguesa espraiar-se na fantasia.  

Destarte, aliamos a esses postulados o modo como acreditamos funcionar o 

fantástico em obras de Eça de Queirós (e outros escritores vistos como “realistas”).  A partir 

da reflexão de Todorov, segunda a qual, “a literatura fantástica representa a quinta-essência da 

literatura, na medida em que o questionamento do limite entre real e irreal, característico de 

toda literatura, é seu centro explícito” (TODOROV, 1992, p. 87), consideramos que no caso 

do fantástico pós-romantismo, esse jogo entre realidade e criação serve para revelar a outra 

dimensão da ficção: o caráter inventivo e crítico aliado a uma mensagem implícita propagada 

por um processo marcado pela ruptura e pela inovação.  

No texto fantástico, a imaginação inventa realidades inexistentes ou não concretas 

que fazem emergir novos aspectos da realidade circundante. O confronto entre real empírico e 

a violação de sua ordem natural e física, assim como a ruptura da coerência universal, converte-
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se em uma forma subversiva de experimentar a realidade humana e transcendê-la.  Ou seja, a 

literatura fantástica da segunda metade do século XIX funciona como uma reação a um mundo 

em que a incerteza, o sobrenatural e a ambigüidade não têm mais espaço diante do 

racionalismo e do empirismo postulados pelas ciências. Por vir contra esta ordem estruturada, 

o fantástico representa uma ruptura e uma indagação humana diante da complexidade da vida 

nunca totalmente apreendida pelo empirismo científico.  

Delineia-se uma estratégia de criação de uma ambientação fantástica para 

arquitetar, sobre essa base, outra construção e efeito que, sem abdicar do fantástico, pudesse 

reconstruí-lo sob outras bases, possibilitando a presença simultânea de duas matrizes – a 

fantástica e a realista – sem a anulação de uma pela outra. Trata-se, também, de um modelo de 

realismo que implica a consideração de seu oposto – o inexplicável e misterioso – já que o seu 

método de investigação está sujeito à sondagem das regiões mais inexploradas da mente 

humana e da realidade, lá onde só o paradoxo pode dizer dessa fronteira ambígua entre visível 

e invisível.  

Essa perspectiva pode ser observada em diferentes obras de Eça de Queiros que 

têm como elemento constante, além do apelo à fantasia, ao fantástico e à ironia, a presença do 

Diabo. Figura esta que, na produção queirosiana, funciona como um meio de criticar o 

individualismo do homem e da sociedade burguesa, como também uma estratégia de 

questionamento de conceitos morais-religiosos†.  

A partir do pressuposto de que a perspectiva fantástica utilizada pelo autor serve 

como meio de se repensar o real, buscamos analisar a construção da figura diabólica nas obras 

                                                 
† Para uma visão detalhada dessa tese, Cf. NERY, 2010. 
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O mandarim e A relíquia com o intuito de delinear as particularidades desta e seus possíveis 

significados. 

 

 

 

2. DESLINDE DO RECURSO AO FANTÁSTICO: PRÓLOGO, PREFÁCIO E 

EPÍGRAFE 

 

 

O conto O mandarim, de 1880, apresenta algumas peculiaridades. A primeira diz 

respeito à descrição da viagem à China feita pelo protagonista, na qual Eça realiza a recriação 

de uma China imaginada a partir de informações colhidas em textos alheios e nunca 

observadas pessoalmente. Ou seja, a opção pela imaginação não se restringe à temática da 

obra, mas também a sua ambientação. Outra singularidade é o uso da narração em primeira 

pessoa. Escolha que facilita a subjetividade e a imaginação, diferentemente da narração em 

terceira característica de suas “obras realistas”, visto que o distanciamento da instância 

narrativa favorece uma maior objetividade. Além disso, a narração tem início com um prólogo, 

no qual o autor apresenta algumas diretivas ao leitor: 

 
Prólogo. 
1º Amigo (bebendo “cognac” e soda, debaixo das árvores, num terraço, à beira de água). 
Camarada, por estes calores do Estio, que embotam a ponta da sagacidade, repousemos do 

áspero estudo da Realidade humana... Partamos para os campos do Sonho, vaguear por essas azuladas 
colinas românticas onde se ergue a torre abandonada do Sobrenatural, e musgos frescos recobrem as 
ruínas do Idealismo... 

Façamos fantasia!... 
2º Amigo 
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Mas sobriamente, camarada, parcamente!... E como nas sábias e amáveis Alegorias da 
Renascença, misturando-lhe sempre uma Moralidade discreta... 

(Comédia Inédita) (QUEIROZ, 2001, p. 1).  
 
 

A leitura atenta deste prólogo revela a agudeza da ironia queirosiana, visto que o 

dualismo aparentemente apresentado: a oposição entre fantasia e realidade, na verdade, propõe 

uma união entre essas idéias. Primeiramente porque a escolha das palavras caracteriza 

amigavelmente a relacionamento entre os personagens: um diálogo entre “dois amigos” que 

utilizam o tratamento íntimo de “camarada”. Depois, porque o “segundo amigo” não repele o 

convite de passeio aos campos do sonho, da fantasia e do idealismo, feita pelo “primeiro” e 

propõe, por sua vez, que ele seja direcionado por uma “Moralidade discreta” como nas 

“amáveis Alegorias da Renascença”. 

Além do exposto há ainda a situação cordial e harmônica em que os dois 

personagens estão “bebendo „cognac‟ e soda, debaixo das árvores, num terraço, à beira de 

água”. Destarte, essas informações sustentam a ideia de que esses dois elementos 

aparentemente tão opostos (fantasia e realidade) podem unir-se na arquitetura do texto 

literário. 

Esta seria, pois, a proposta do autor no Prólogo: enunciar que a obra apresenta 

uma concepção diferente do estilo realista, uma percepção de que realidade e fantasia podem 

andar juntas. Quatro anos depois, em 1884, o autor irá explicitar essa proposta em forma de 

prefácio escrito como uma carta ao editor da Revue Universelle, responsável pela publicação da 

edição francesa do conto.  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 

109 

 

Provavelmente Eça deve ter sentido a necessidade de esclarecer melhor sua 

proposta. O título desta Carta: “A Propósito do Mandarim: Carta que deveria ter sido um 

Prefácio” (QUEIRÓS, 1951) deixar entrever a preocupação do autor em elucidar o fato de a 

obra se afastar consideravelmente da corrente moderna predominante no período, o 

Realismo/Naturalismo. 

Outros indícios também comprovam a essa hipótese. A seguir, na carta, Eça 

esclarece que embora se afaste do estilo realista e do cientismo da época, por sua feição 

“fantasista e fantástica”, seu conto retrata “fielmente” uma tendência natural do espírito 

português: o caráter sonhador, a apreciação do sonho em detrimento da realidade, justamente 

por ser uma obra inventada, e, não, observada. Para ele, os portugueses consideram a fantasia e 

a eloqüência como “os dois signos do homem superior” (QUEIRÓS, 1951, p. 7)
‡
. 

E acrescenta que, em função de sua natureza, o povo português tende a se 

distanciar do que é realidade, análise, experimentação e certeza objetiva, preferindo a fantasia. 

Em decorrência, Portugal produz, sobretudo, em termos de arte, líricos e satíricos. Por fim 

conclui: “Nous sommes des hommes d‟émotion, pas de raisonnement.” (QUEIRÓS, 1951, p. 

9). 

A leitura do prefácio autoriza a concepção de que o autor conhecia bem a índole, 

ou melhor, a alma portuguesa caracterizada pela emoção e a sensibilidade e não pelo 

racionalismo. Contudo, Eça tem consciência de não ser mais possível manter, após o advento 

do realismo, essa postura fantasista, na qual o drama e o romance constituem tão somente 

                                                 
‡ “... et toujours nous considérerons la fantaisie et l‟éloquence comme les deux signes, et les seuls vrais, 
de l‟homme supérieur.” 
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“obras de poesia e de eloqüência, de discurso filosófico ou de elegias sentimentais”, que 

concebiam a ação apartada de toda verdade social e humana. Era preciso, portanto, “não mais 

olhar o céu, mas a rua” para que a literatura não se tornasse um objeto ultrapassado 

QUEIRÓS, 1951, p. 9). 

Dessa forma, para tornar menos árida uma obra com fatos tristes e baixos, a 

pequenez dos caracteres, a banalidade das convenções, a miséria dos sentimentos presentes na 

sociedade do século XIX, sem deixar definitivamente o sonho e a fantasia tão caros ao 

português, a engenhosidade queirosiana propõe a utilização do fantástico, cuja enunciação 

sintetiza-se na figura diabólica. 

Essa mesma preocupação em esclarecer a utilização do fantástico como estratégia 

crítica de análise, realizada por meio do prólogo e do prefácio, será repetida na publicação do 

romance A relíquia (1887) sob a forma de uma epígrafe: “Sobre a nudez forte da verdade, o 

manto diáfano da fantasia” (QUEIRÓS, 1998, p. 12).  

Embora esta epígrafe já sintetize a magistral união realizada entre realismo e 

imaginação, história e fantástico, a narração tem início com uma introdução em que o 

protagonista afirma ter decidido compor o relato autobiográfico porque ele encerra “uma lição 

lúcida e forte” tendo em vista as aventuras vividas durante a peregrinação feita à Palestina e as 

transformações decorridas em sua vida. E encerra reiterando a franqueza e verdade desta 

narração “...onde a realidade  sempre vive, ora embaraçada e tropeçando nas pesadas 

roupagens da História, ora mais livre e saltando sob a caraça vistosa da Farsa!” (QUEIRÓS, 

1998, p. 12). 
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A relativização da realidade entre a História e a Farsa funciona com meio de 

questionamento do realismo materialista. Por vir contra esta ordem estruturada, o fantástico 

instalado a partir do sonho funciona como uma ruptura e um meio de questionamento diante 

da complexidade da vida nunca totalmente apreendida pelo empirismo científico, já que o 

insólito ou inverossímil também participam do real. Assim, a imaginação criadora de Eça de 

Queirós utiliza esse recurso para permitir o encontro entre Teodorico Raposo e Satanás, que, 

como dissemos, constrói-se como a figura símbolo unindo o inexplicável e insólito com a 

análise da interioridade humana, especialmente seu lado maligno conforme os padrões da 

moralidade oitocentista. 

 

 

3. ENCONTROS DIABÓLICOS  

 

 

Mas antes de tratarmos desse instigante encontro, vejamos como Teodoro, 

protagonista-narrador de O mandarim, também colocado diante do grande tentador da 

humanidade, por meio de um acontecimento insólito, interage com este. O conto tem início 

com o narrador-protagonista descreve sua rotina e a si mesmo como um medíocre funcionário 

público que mora em uma modesta pensão:  

Nesse tempo vivia eu à Travessa da Conceição nº 106, na casa de hóspedes 
da D. Augusta, [...] A minha existência era bem equilibrada e suave. Toda a 
semana, de mangas de lustrina à carteira da minha repartição, [...] Aos 
domingos repousava: instalava-me então no canapé da sala de jantar, de 
cachimbo nos dentes [...]  
Não posso negar, porém, que nesse tempo eu era ambicioso [...]. Não que 
me revolvesse o peito o apetite heróico de dirigir, do alto de um trono, 
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vastos rebanhos humanos; [...] – mas pungia-me o desejo de poder jantar no 
Hotel Central com champanhe, apertar a mão mimosa de viscondessas, e, 
pelo menos duas vezes por semana, adormecer, num êxtase mudo, sobre o 
seio fresco de Vénus. (QUEIRÓS, 2011, p. 2).  

 

Ironicamente, embora seja ambicioso, o personagem declara que “nunca fora 

muito infeliz, porque não tem imaginação e não almeja paraisos fictícios, mas como um 

positivo:   

Só aspirava ao racional, ao tangível, ao que já fora alcançado por outros no 
meu bairro, ao que é acessível ao bacharel. E ia-me resignando, como quem 
a uma table d'hôte mastiga a bucha de pão seco à espera que lhe chegue o 
prato rico da charlotte russe. As felicidades haviam de vir: e para as apressar 
eu fazia tudo o que devia como português e como constitucional: – pedia-as 
todas as noites a Nossa Senhora das Dores, e comprava décimos da lotaria. 
(QUEIRÓS, 2011, p. 2).   

 
Surge, pois, o mote propício à tentação diabólica: ele deseja uma vida mais 

luxuosa: joga na loteria, pede a Nossa Senhora das Dores enquanto trabalha e se distrai com 

leituras despretensiosas.    

O pacto demoníaco será possibilitado por um desafio inusitado proposto por um 

destes livros, cujo capítulo sugestivamente é nomeado  “Brecha das almas” – brecha é o local 

de desvio, de escapatória, ou que permite o acesso de modo sinuoso, nesse caso, a tentação 

partindo da seguinte dúvida: se pudesse cometer um crime, cuja impunidade é certa e o 

beneficio enorme, o homem o faria? A história se desenvolve primeiramente com a proposta 

colocada pelo livro: 

No fundo da China existe um mandarim mais rico que todos os reis de que 
a fábula ou a história contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o 
semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabedais 
infindáveis, basta que toques essa campainha, posta a teu lado, sobre um 
livro. Ele soltará apenas um suspiro, nesses confins da Mongólia. Será então 
um cadáver: e tu verás a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição 
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de um avaro. Tu, que me lês e és um homem mortal, tocarás tu a 
campainha? (QUEIRÓS, 2011, p. 2). 

 

O veneno da tentação penetra profundamente na interioridade da personagem, 

que passa a perceber estranhos traços diabólicos nas letras movediças como “cobras 

assustadas” do livro “lívido como pergaminho”, lembrando traços de magia e cabala, nas 

vírgulas retorcidas como “petulantes rabos de diabinhos” e no ponto de interrogação descrito 

como “o pavoroso gancho com que o Tentador vai fisgando as almas que adormecem sem se 

refugiar na inviolável cidadela da Oração!” e, embora sinta o desejo de fechar o fólio, Teodoro 

é tomado por uma influência sobrenatural que lhe “arrebatava devagar para fora da realidade, 

do raciocínio” (QUEIRÓS, 2011, p. 3). Em suma, o clima sombrio e misterioso do fantástico, 

com indícios de diabinhos, almas atormentadas e influências estranhas, toma conta do 

ambiente e, em seguida, uma voz surge: 

– Vamos, Teodoro, meu amigo, estenda a mão, toque a campainha, seja um 
forte!  
O abat-jour verde da vela punha uma penumbra em redor. Ergui-o, a 
tremer. E vi, muito pacificamente sentado, um indivíduo corpulento, todo 
vestido de preto, de chapéu alto, com as duas mãos calçadas de luvas negras 
gravemente apoiadas ao cabo de um guarda-chuva. Não tinha nada de 
fantástico. Parecia tão contemporâneo, tão regular, tão classe média como se 
viesse da minha repartição...  
Toda a sua originalidade estava no rosto, sem barba, de linhas fortes e duras; 
o nariz brusco, de um aquilino formidável, apresentava a expressão rapace e 
atacante de um bico de águia; o corte dos lábios, muito firme, fazia-lhe 
como uma boca de bronze; os olhos, ao fixar-se, assemelhavam dois clarões 
de tiro, partindo subitamente de entre as sarças tenebrosas das sobrancelhas 
unidas; era lívido – mas, aqui e além na pele, corriam-lhe raiações sanguíneas 
como num velho mármore fenício.  
Veio-me à ideia de repente que tinha diante de mim o Diabo: mas logo todo 
o meu raciocínio se insurgiu resolutamente contra esta imaginação. 
(QUEIRÓS, 2011, p. 3). 
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Além do clima de obscuridade, o fantástico instala-se com a irrupção do 

estranhamento da personagem diante do inusitado, por um breve momento a hesitação 

postulada por Todorov emerge; todavia, diante da complexidade da vida moderna, objetivo de 

análise do escritor, o gênero serve como um modo de se questionar até onde é capaz de ir o 

homem sabendo que não seria punido. No caso, muito caracteristicamente da escola realista, 

trata-se do pequeno burguês desejoso dos confortos materiais valorizados pela sociedade e 

negados pela situação econômico do personagem.   

O cinismo da pequena burguesia criticada é apresentado quando ele discorre sobre 

suas crenças: 

Eu nunca acreditei no Diabo – como nunca acreditei em Deus. Jamais o 
disse alto, ou o escrevi nas gazetas, para não descontentar os poderes 
públicos, encarregados de manter o respeito por tais entidades: mas que 
existam estes dois personagens, velhos como a Substância, rivais 
bonacheirões, fazendo-se mutuamente pirraças amáveis, – um de barbas 
nevadas e túnica azul, na toilette do antigo Jove, [...] e o outro enfarruscado 
e manhoso, ornado de cornos, vivendo nas chamas inferiores, numa 
imitação burguesa do pitoresco Plutão – não acredito. Não, não acredito! 
Céu e Inferno são concepções sociais para uso da plebe – e eu pertenço à 
classe média. Rezo, é verdade, a Nossa Senhora das Dores: porque, assim 
como pedi o favor do senhor doutor para passar no meu acto; assim como, 
para obter os meus vinte mil réis, implorei a benevolência do senhor 
deputado; igualmente para me subtrair à tísica, à angina, à navalha de ponta, 
à febre que vem da sarjeta, à casca da laranja escorregadia onde se quebra a 
perna, a outros males públicos, necessito ter uma protecção extra-humana. 
(QUEIRÓS, 2011, p. 3).  

 

A ironia queirosiana denuncia a hipocrisia de Teodoro, a falta de fé e o velho 

hábito de adular para conseguir favores, muito disseminado nas relações sociais, segundo a fala 

da personagem, revelando a postura dirigida tão somente pelo interesse. Até mesmo quando 

reza não é porque acredita, mas para se precaver.  O trecho pode ser relacionado a um aspecto 

da religiosidade popular portuguesa comentado por Moisés Espírito Santo:  
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A referência a Deus é uma comodidade, imposta, sem dúvida, por acção das 
camadas eruditas e das instituições eclesiásticas. (...) Aliás, a sabedoria 
camponesa aconselha a ser tão reverente com o Diabo como com Deus, já 
que o „o Diabo não é tão feio como o pintam‟. Na religião popular eles são 
concorrentes, cada um escolhe a sua clientela.(ESPÍRITO SANTO, 1990, p. 
14). 

 

Outrossim, a aparência comum, nada assustadora de um burguês, instala a 

familiaridade entre os dois enquanto o Diabo lhe instiga descrevendo os bens disponíveis aos 

afortunados: vinhos maravilhosos, carruagens luxuosas, casas confortáveis e belas mulheres. O 

pormenor é utilizado para que Teodoro possa visualizá-los em sua beleza e esplendor de 

sedução, principalmente, a sedução das mulheres belas, loiras e sensuais, enquanto os 

argumentos sugerem que ele está sendo privado de muitas coisas que teria direito não fossem 

seus vinte mil réis mensais. Avança em seu ardiloso raciocínio argumentando que o Mandarim 

estava decrépito e inútil para Pequim e a humanidade: “recolhe aqui um homem apodrecido e 

restitui-o além ao conjunto das formas como vegetal viçoso [...] matar, meu filho, é quase 

sempre equilibrar as necessidades universais [...] O assassino é um filantropo!” (QUEIRÓS, 

2011, p. 4). E, como conhece cada íntimo desejo de Teodoro, atiça-o com a chance tão 

sonhada de dispensar o trabalho medíocre, a subserviência, o chefe e os poderes públicos: 

“Pode desde esse momento dar pontapés nos poderes públicos: medite na intensidade deste 

gozo! – É desde logo citado nos jornais: reveja-se nesse máximo da glória humana!” 

(QUEIRÓS, 2011, p. 4). 

Enquanto ouve a argumentação, Teodoro chega a conclusão de que talvez tivesse o 

mesmo comportamento de Cristo se fosse tentado por Satanás oferecendo-lhe o mundo, mas 

pensa estar em uma situação diferente visto que “eram cento e tantos mil contos, oferecidos à 
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luz de uma vela de estearina, na Travessa da Conceição, por um sujeito de chapéu alto, apoiado 

a um guarda-chuva...”. Nesse exato momento o Diabo aperta o laço: “Vamos, Teodoro, meu 

amigo, estenda a mão, toque a campainha, seja um forte!” (QUEIRÓS, 2011, p. 5), e ele não 

hesita e toca a campainha.  

A incerteza própria da ambientação fantástica instaura-se já que nada parece mudar 

inicialmente, e a personagem acredita ter sonhado. Passado um mês, porém, a herança lhe é 

entregue e ele diante da concretização reflete:  

 
Então, satisfações do Luxo, regalos do Amor, orgulhos do Poder, tudo 
gozei, pela imaginação; num instante, e de um só sorvo. Mas logo uma 
grande saciedade me foi invadindo a alma: e, sentindo o mundo aos meus 
pés – bocejei como um leão farto.  
De que me serviam por fim tantos milhões senão para me trazerem, dia a 
dia, a afirmação desoladora da vileza humana?... E assim, ao choque de tanto 
ouro, ia desaparecer a meus olhos, como um fumo, a beleza moral do 
universo! (QUEIRÓS, 2011, p. 7). 
 

 

Aqui se revela o drama a ser vivido por Teodoro: assim como o personagem 

Fausto, da obra de Goethe, ele busca nos prazeres conquistados pela fortuna a satisfação para 

uma ânsia interna, que acaba por se delinear no remorso sentido por ser o responsável pela 

morte do Mandarim. Entretanto, o protagonista queirosiano, diferente de Fausto representante  

da busca do conhecimento, em contraposição,  o bacharel é a construção do cinismo e da 

volubilidade humana. Chegando à China, onde fora tentar remediar seu erro, ele se esquece de 

seu objetivo, enquanto diverte-se com a esposa de seu anfitrião e amigo.  

Fracassadas as tentativas de aliviar a situação da viúva do Mandarim, Teodoro 

desiste e volta para Portugal. O remorso na figura do Mandarim, porém, continua a lhe 

perseguir. Por isso ele se penitencia voltando a viver novamente na pensão, mas não suporta o 
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desprezo e a humilhação infligida por todos que o acreditam pobre novamente. Volta a habitar 

o palacete, mas a certeza da impossibilidade de volta à tranquilidade anterior a morte do 

mandarim o destitui de qualquer alegria ou alento.  

Vejamos agora, o encontro com o Diabo sonhado por Teodorico, narrador-

protagonisa do romance, cujo título, A relíquia, sintetiza o objetivo da viagem empreendida 

pelo personagem: trazer da Terra Santa uma relíquia para a milionária tia Patrocínio, a titi 

preconceituosa e opressora para, assim, conquistar-lhe definitivamente a confiança e a herança.  

O sonho permite o encontro do protagonista com Satã em um momento chave, 

anterior a toda a história do Diabo no imaginário ocidental. Destarte, a interessante conversa 

possibilita que o autor apresente sua versão da história do Diabo e do Cristianismo para 

colocar em xeque a religiosidade portuguesa representada pela tia beata e o universo de 

parasitas a seu redor.  

Fisicamente o Satanás do romance é parecido com o Diabo medieval – feio e 

horripilante com atributos antropomorfos tradicionais: “Depois, por trás de um penedo, 

surgiu-nos um homem nu, colossal, tisnado, de cornos; os seus olhos reluziam vermelhos 

como vidros redondos de lanternas; e, com rabo infindável, ia fazendo no chão o rumor de 

uma cobra irritada que roja por folhas secas.” (QUEIRÓS, 1998, p. 51).  

Contudo, devido à ironia satírica subversiva, sua forma incomum não provoca 

medo nem no protagonista, nem nas amantes que o acompanham. Pelo contrário, desperta o 

ciúme e a indignação de Teodorico, porque uma delas lançava “olhadelas oblíquas a potência 

de seus músculos”, enquanto ele, “impudentemente” (QUEIRÓS, 1998, p. 51), pusera-se a 

marchar ao lado das personagens.  
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O efeito de riso é provocado pelo despeito e ciúme da personagem ao se sentir 

preterido. Satanás, no entanto, é descrito com um temperamento tranqüilo e atrapalhado, em 

oposição à sua imagem assustadora. Consoante a religiosidade popular portuguesa (Cf. 

ESPÍRITO SANTO, 1990), que o descreve como um ser não muito perigoso e um tanto tolo, 

o Diabo atrapalha-se com seus cornos descomunais enganchados nos galhos das árvores, além 

de apresentar o rústico hábito de escarrar antes de falar. 

Ele também revela uma postura de injustiçado explicitada ao longo da conversa 

desenvolvida diante da ascensão de Cristo que, na narrativa, contrariando os Evangelhos, 

ocorre logo após a morte de Jesus. A heresia aprofunda-se ainda em conseqüência de a 

narração do acontecimento ser feita pelo próprio Diabo que, por sua vez, não demonstra 

nenhuma preocupação com o fato:  

 
O diabo, depois de escarrar, murmurou, travando-me da manga: „A do meio 
é a de Jesus, filho de José, a quem também chamam o Cristo; e chegamos a 
tempo para saborar a Ascensão‟. Com efeito! A cruz do meio, a do Cristo, 
desarraigada do outeiro, como um arbusto que o vento arranca, começou a 
elevar-se, lentamente, engrossando, atravancando o céu. E logo de todo o 
espaço voaram bandos de anjos, a sustê-la, apressados como pombas quando 
acodem ao grão; [...] E o diabo, olhando para mim, pensativo: 
„Consummatum est, amigo! Mais outro deus! Mais outra religião! E esta vai 
espalhar em terra e céu um inenarrável tédio.‟” (QUEIRÓS, 1998, p. 52)  

 

Eça, nesse romance, constrói um mundo carnavalizado, segundo os preceitos de 

Bakhtin (1987), a história é subvertida em relação à convencionalidade. A ironia queirosiana 

subverte a versão dos Evangelhos imiscuindo no texto uma leitura, às avessas, da origem do 

Cristianismo conhecida e aceita. Satã, o vencido na história oficial, constrói sua versão da 

história sem nenhum temor, pelo contrário, Jesus é visto como mais um deus, fundador de 

outra religião que espalhará o tédio pela terra.  
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A intenção da conversa é evocar a tradição religiosa para recontá-la de modo 

oposto. Assim, burlescamente, o pai da mentira continua sua narração descrevendo os cultos 

pagãos vistos por ele como interessantes e alegres:     

E logo, levando-me pela colina abaixo, o diabo rompeu a contar-me 
animadamente os cultos, as festas, as religiões que floresciam na sua 
mocidade. Toda esta costa do grande verde, então, desde Biblos até Cartago, 
desde Elêusis até Mênfis, estava atulhada de deuses. Uns deslumbravam pela 
perfeição de sua beleza, outros pela complicação de sua ferocidade. Mas 
todos se misturavam à vida humana, divinizando-a; viajavam em carros 
triunfais, respiravam flores, bebiam vinhos, defloravam virgens adormecidas. 
[...] 
Mas aparecera este carpinteiro de Galiléia, e logo tudo acabara! A face 
humana tornava-se para sempre pálida, cheia de mortificação; uma cruz 
escura, esmagando a terra, secava o esplendor das rosas, tirava o sabor aos 
beijos; e era grata ao deus novo a fealdade das formas. (QUEIRÓS, 1998, p. 
52-53). 

 

O discurso desenvolvido afirma que o Cristianismo, com sua ortodoxia 

exclusivista e vigilante, estabeleceu uma religião triste e mortificadora, ao exigir a continência e 

o sofrimento dos homens. A cruz escura (símbolo da religião) secou a beleza das formas, das 

rosas e o sabor dos beijos – tudo que causava prazer ou alegria passou a ser visto como 

pecaminoso e demoníaco. Ou seja, nesta explanação subversiva, o Diabo é o patrono da 

alegria, do prazer e do sabor da vida, proibidos pela nova religião.  

A conversa instaura uma simpatia entre Teodorico e Satanás, a afinidade entre os 

dois é ressaltada pelo vocativo “amigo” usado por Satã enquanto conversam. Por sua vez, 

Raposo sente necessidade de confortar o príncipe maléfico: 

Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo: „Deixe estar, ainda há 
de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito 
furor! Não lamente as fogueiras do Moloque. Há de ter fogueiras de judeus.‟ 
E ele espantado: „Eu? Uns ou outros, que me importa, Raposo? Eles passam, 
eu fico! (QUEIRÓS, 1998, p. 53). 
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A desconstrução absoluta da derrota do Mal, proposta pelo Novo Testamento, é 

revelada na afirmação da eternidade do Diabo diante dos outros deuses: “Eles passam, eu 

fico!”. A afirmação peremptória revela o amalgama construtor da visão subjacente ao Diabo 

queirosiano que relativiza a versão da religião cristã apresentando um diabo humanizado.  

Nesse diálogo, Satã, lamentando os sofrimentos impostos aos homens, solidariza-

se e humaniza-se por se sentir vítima do mesmo despotismo: a recusa ao direito de escolha, ao 

desejo de trilhar um caminho diferente do pré-determinado. O trecho coloca em debate as 

críticas aos princípios repressores do Cristianismo, que incomodaram diversos intelectuais do 

século XIX: a necessidade de abstenção dos prazeres terrenos, o questionamento sobre o valor 

de uma vida de penitências e abnegações diante de relativização das verdades absolutas 

advindas das descobertas científicas e do pensamento decadentista finessecular. 

Assim, nessa perspectiva, a afirmação de eternidade e invencibilidade de Lúcifer 

está diretamente relacionada à sua humanização, enquanto expressão dos desejos e 

questionamentos humanos. Não somente Satã tem como característica a rebeldia e a 

insatisfação diante de leis fechadas e coercivas. Não faltam exemplos na história a explicitar 

que sempre haverá insatisfeitos com este ou aquele sistema religioso, político ou social. Assim 

como não são raros os defensores dos direitos e desejos individuais, do livre espírito e da 

liberdade. Sob essa óptica, o Diabo permanece enquanto existir o homem e seus anseios. 

O Satanás desta obra é uma projeção da personagem, de sua interioridade que 

reclama da opressão imposta pela Igreja católica, do poder coercivo que gera o 

comportamento hipócrita, visto que Raposo não crê, mas quer parecer crer para agradar e 

alcançar a herança. O Diabo representa, portanto, os anseios de prazer e satisfação individual 
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defendidos pelo século XIX e pelo narrador-protagonista. Todavia, como toda imagem 

invertida tem seu oposto complementar, a crítica de Eça também atinge a média burguesia 

portuguesa na figura de Teodorico que segue os ritos cristãos por necessidade e interesse, mas 

não crê em Deus. A responsabilidade recai sobre a instituição que transformou a mensagem de 

Cristo em opressão. Por isso o sonho, onde acontece o amistoso diálogo, termina com a 

irrupção da terrível representante portuguesa da Igreja católica: a tia Patrocínio tentando surrá-

lo com a livro de missa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do exposto, consideramos que, ao exercitar o fantástico, Eça de Queirós 

trabalha a literatura como um campo propício para a reflexão sobre os limites entre a razão e a 

imaginação, a ciência e a fantasia, a realidade e o sonho sem deixar de exercitar a crítica aguda e 

implacável sobre as mazelas da sociedade burguesa de oitocentos.  

A fala final de Teodoro, em O Mandarim, revelando a consciência da fragilidade 

humana diante das tentações diabólicas delineia o ponto de vista do autor. Cai o manto diáfano 

da fantasia revelando a verdade sob a óptica pessimista  e, porque não dizer, realista de Eça de 

Queirós.  

E a vós, homens, lego-vos apenas, sem comentários, estas palavras: “Só sabe 
bem o pão que dia a dia ganham as nossas mãos: nunca mates o Mandarim!”  
E todavia, ao expirar, consola-me prodigiosamente esta ideia: que do norte 
ao sul e do oeste a leste, desde a Grande Muralha da Tartária até às ondas do 
mar Amarelo, em todo o vasto Império da China, nenhum mandarim ficaria 
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vivo, se tu, tão facilmente como eu, o pudesses suprimir e herdar-lhe os 
milhões, ó leitor, criatura improvisada por Deus, obra má de má argila, meu 

semelhante e meu irmão! (QUEIRÓS, 2011, p.29). 
 

O período final do trecho explicita uma concepção mais aguda que o sentido 

moralizante primeiramente entrevisto; tendo em vista que ninguém resistiria a tocar a 

campainha, a culpa não é somente de um, mas de todos. Ou, ironicamente, a responsabilidade 

deixa de ser humana já que os homens são uma criação divina mal realizada: “obra má de má 

argila”. Destarte a proximidade maior entre o homem e o Diabo – o anjo caído – síntese da 

imperfeição e da revolta, o primeiro a pagar a pena de seus desejos com o sofrimento.   

Diante do exposto, julgamos que os objetivos de análise e crítica da sociedade 

defendidos por Eça de Queirós continuam explícitos nestas obras. O modo de criação 

servindo-se do fantástico constitui uma estratégia mais sutil que a empregada pelo Realismo e 

talvez, na visão do escritor, exímio analista da alma portuguesa, funcionasse melhor que a 

análise seca e árida da realidade empreendida nas obras ditas “realistas”. 
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A SEDUÇÃO DA ESCRITA EM A CIDADE DE ULISSES, DE TEOLINDA 

GERSÃO, OU “UM CORPO” (DE UMA MULHER, DE UMA CIDADE E DE 

UM LIVRO) “COM QUE SE FAZ AMOR” 

 

                                                            Ângela Beatriz de Carvalho Faria 1 

 

“O amor é uma ficção com que escondemos por algum tempo o vazio, dentro e fora de nós.” 
                       
                                      

“Os turistas vão à procura de lugares para fugirem de si próprios, e logo os trocam por 
outros e fogem para mais longe. Os viajantes vão à procura de si noutros lugares, e nenhum esforço 

lhes parece demasiado e nenhum passo excessivo, tão grande é o desejo de chegarem ao destino. 
Com sorte conseguem encontrar a cidade que procuram. Ao menos uma vez na vida.”                                        

 
 

“Gravavas imagens de uma Lisboa imaginada e cobria-las de palavras, como um corpo com 
que se faz amor.” 

 
             ( Teolinda Gersão, A Cidade de Ulisses ) 

 
 
 

Após quatorze anos sem publicar um romance, Teolinda Gersão regressa com  

A Cidade de Ulisses (Lisboa: Sextante Editora, 2011) – texto narrado por um artista plástico 

(Paulo Vaz) que conta a sua história de amor por uma mulher  (Cecília Branco) e por uma 

cidade - Lisboa - miticamente fundada pelo herói da Odisséia, de Homero. Tal “lenda que se 

escorre, a entrar na realidade, fecunda-a” e revela ser “o mytho o nada que é tudo”, como 

tão bem assinalou Fernando Pessoa, em Mensagem.  O leitor, seduzido pela escrita, tanto 

quanto a personagem feminina, “irá percorrer múltiplos caminhos entre os mitos e a 

História, a realidade e o desejo, a literatura e as artes plásticas, o passado e o presente, as 

relações entre homens e mulheres, a crise civilizacional e a necessidade de repensar o 

mundo.”  

                                                 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Partindo do princípio de que “o olhar concentra em si a inteligência e as 

paixões”, caberá ao leitor estabelecer um contato corporal com o corpo erótico do texto 

quadripartido: uma “Nota Inicial”, em que a autora confessa ter estabelecido um diálogo 

deliberado com as artes plásticas e incorporado imagens e instalações de uma  exposição de 

José Barrias, apresentada há alguns anos no CAM (Centro de Arte Moderna, de Lisboa), 

acrescida de três capítulos: “Capítulo I (1. Em Volta de um Convite; 2. Em Volta de 

Lisboa; 3.Em Volta de Nós)”, “Capítulo II (Quatro Anos com Cecília”) e “Capítulo III (A 

Cidade de Ulisses)” – nome conferido, inclusive, à exposição de artes plásticas que propõe 

“Visitas Guiadas” ao  leitor-espectador, passíveis de desnudar o processo de criação, o 

olhar ou a perspectiva singular capaz de captar a cidade em crise, em uma era pós-utópica e  

o corpo e a alma da amada  ausente. Neste Capítulo, Paulo Vaz, insone, após ter acesso ao 

material produzido por Cecília  ao longo dos anos e. ofertado a ele pelo marido da antiga 

amante, após a sua morte precoce,  pronuncia-se: “Queria seguir-te no teu percurso, 

Cecília. E antes de mais eras tu própria que eu procurava nas obras, nas imagens, nas 

fotografias. Numa vida que eu não conhecia”. (GERSÃO, 2011, p.187). Tornava-se 

necessário, portanto, preencher o vazio da existência, o tempo lacunar, o interregno 

marcado pela ausência de Cecília que, uma vez casada, partira para outros países.  As 

personagens à deriva,  perdidas no emaranhado de ruas, de signos e de desejos,  

constatavam que “O verbo partir fazia parte de nós, era o lado do desejo, da insatisfação, 

da ânsia do que não se tinha.” (GERSÃO, 2011,p.47). 

Tal exposição póstuma de artes plásticas da autoria de Cecília Branco,  

montada por Paulo Vaz, sobre a legibilidade da cidade de Lisboa, coloca-nos as seguintes 

questões: Como representar o que nos escapa e, simultaneamente, retorna? Como 
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preencher a lacuna, o vazio, a carência e a falta? (a morte da amada, em um desastre de 

carro, interrompe a ilusão de um possível reencontro dos dois) Como revisitar o arquétipo 

ou mito fundacional da cidade de Lisboa (Olisipona ou Ulisséia), através de manifestações 

artísticas, instalações criativas, intertextos literários ou históricos, documentos colhidos e 

pesquisados, em pleno século XXI? Como ler os meandros da cidade de Lisboa? E a 

cidade, por acaso, deixa-se ler? Como denunciar e contestar o sistema político e universal 

vigente, pleno de omissões e exclusões?  

O corpo fragmentado e dilacerado de Cecília Branco ressurge, através da sua 

obra, mediatizado pelo olhar de Paulo Vaz, como uma figura totalizante, sem brechas, sem 

fraturas – imagem construída e invenção. Deixa-se apreender? Permanece um enigma? Há 

um texto falado em outra dicção? Após dar forma ao informe e incorpóreo (esboços e 

notas avulsas escritas em cadernos, em Estocolmo, Londres e Lisboa, por exemplo), Paulo 

Vaz – sujeito “naufragado”, “nu” e “errante” (tal qual Ulisses), “cidadão do mundo” e 

“lobo solitário” (GERSÃO, 2011, p.168) - reúne os seus “cacos partidos” e liberta-se dessa 

figura fantasmática, permitindo-se amar Sara – juíza que combatia a corrupção – e ir ao 

encontro dela em uma praia paradisíaca no litoral do nordeste brasileiro. Antes disso, 

porém, em seu longo percurso de viajante à procura de si próprio (estudou e perambulou 

por outras cidades do mundo, após ser abandonado por Cecília), reconheceu em si a figura 

de Penélope -  à  espera do retorno de Ulisses a caminho da casa, o desejo incorruptível 

pelo outro que permanecia intacto na memória , a possível plenitude do encontro que, aqui, 

inversamente, não ocorreu.    

A exposição de artes plásticas, citada acima, propõe a preservação da cidade 

como traço do patrimônio cultural - “retrato que se legitima pelo passado mitificado” - e 
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incita a observação de “duas vias de leitura da cidade que respondem a uma simultaneidade 

contraditória de entusiasmo e ironia, de envolvimento afetivo e  de crítica”. (GOMES, 

1994, p.31). Tal olhar indica “a dialética do ofuscamento e do deslumbramento, uma 

evocação das cidades como um lugar de sonhos, mitos, expectativas” , lugar de fruição, de 

decifração de sentidos e de mutações. Por isso, torna-se possível conjecturar várias versões 

para o enredo da Odisséia (GERSÃO, 2011, pp.40-1), permitidas pelo contato corporal com 

o corpo erótico do texto- arquetípico. Assim, as personagens descrevem e articulam os fios 

secretos e descontínuos do discurso da cidade e tentam ler o ilegível, como nos ensina 

Renato Cordeiro Gomes, em Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana. Por 

vezes, o olhar poliédrico e multifacetado das personagens para  a cidade de Lisboa  

corporificava-a em um caleidoscópio, palimpsesto ou labirinto: “E era curioso ver, de um 

miradouro para  outro, como as perspectivas dialogavam, se completavam ou 

aparentemente se contradiziam.”, “Uma cidade de linhas partidas, de perspectivas 

quebradas. Tudo era fragmentado em Lisboa, era preciso juntar pacientemente os pedaços 

para formar uma figura.  Mas faltariam sempre alguns, encontravam-se a cada passo 

lacunas, interrupções, rupturas.” (GERSÃO, 2011, p.58). “Vista de um ponto alto, Lisboa 

surgia como um labirinto”: 

Havia linhas interrompidas que cortavam o olhar e o desafiavam, 
mentindo. Era preciso começar a descer as ruas, uma a seguir a outra, e ir 
desenrolando o novelo, atentos a que não nos confundisse. Porque era 
fácil embrulhar-se no traçado irregular das ruas, que se interrompiam, 
cruzavam, mudavam de direção inesperadamente, ou não iam ter a lugar 
nenhum,  acabavam num impasse. (GERSÃO, 2011, p. 57). 

 
Tal imagem metafórica inscreve a cidade labiríntica como “tela e texto” e “faz 

reverberar na metrópole moderna as conotações do labirinto mítico: a perplexidade e o 

assombro, a complicação do plano e a dificuldade de percurso” (GOMES, 1994, p.63). Tal 
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imagem espelha, inclusive, as estratégias narrativas e discursivas encontradas em A Cidade de 

Ulisses. O labirinto, aqui, torna-se marca de dispersão e o fio de Ariadne (se  porventura 

houvesse) mostrar-se-ia tênue ou nulo. Essa cidade-labirinto espelha a própria trajetória do 

sujeito errante, perplexo e prisioneiro das malhas, medos e limitações que o envolvem: “O 

labirinto é a pátria do hesitante. O caminho daquele que teme chegar ao fim, facilmente 

desenhará um labirinto” (BENJAMIN, 1991, pp. 162 e 205).  Constata-se que, em A Cidade 

de Ulisses, de Teolinda Gersão, enredam-se os destinos das personagens, da cidade e do país 

reconstruídos, imaginados e captados, através do olhar que resiste a reconhecer e a aceitar o 

Outro em sua diferença. (GERSÃO, 2011, p.61). Há, inclusive, alusões ao “exótico” e ao 

“ex-ótico”,  ao “choque e à dificuldade das relações entre dois mundos” (GERSÃO, 2011, 

p.45), às formas de exclusão, exploração e de colonização na Europa atual e no mundo, em 

geral (GERSÃO, 2011, 47).  O corpo metonímico do sujeito insinua-se como uma 

metáfora político-social, como comprova  “a presença de outras dimensões para além da 

superfície” (GERSÃO, 2011, p.90). Um dos exemplos mais fascinantes e contundentes 

reside no sonho alegórico da personagem Paulo Vaz, sonho esse capaz de estabelecer uma 

analogia entre a vida esgarçada e destruída de sua mãe pelo pai militar, “ríspido e irrascível”  

e o contato com uma seda, “aparentemente lindíssima” que, ao ser  desenrolada em cima 

do balcão de uma loja, revelou-se “cheia de buracos, como se tivessem atirado rajadas de 

chumbo contra ela” (GERSÃO, 2011, p.100). A emotividade filtra a visão do „eu” que tenta 

recuperar as suas vivências traumáticas, até então recalcadas, e libertar-se delas, 

sublimando-as ou não.  

Paulo Vaz, ao montar a exposição multimídia de Cecília Branco, simultânea à 

sua, visa impedir a demolição do amor vivido: o apagamento do passado, da memória, da 
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cidade compartilhada por ambos, da cartografia afetiva. E, por isso, várias imagens, 

divagações e abstrações ganharão formas concretas como, por exemplo, “o globo terrestre 

em equilíbrio instável”, leve como uma “bolha de ar” ou “bola de sabão”, oscilando sobre a 

“jangada de Ulisses” que “ameaça naufragar, submersa por ondas gigantescas, mas que 

volta a flutuar” (GERSÃO, 2011, p.203). Esse equilíbrio precário representaria a “utopia 

que irá mantê-los, até quando? – à tona de água” (GERSÃO, 2011, p.205) e aludiria a um 

período   crucial de endividamento externo do país, submetido ao FMI e à crise de Portugal 

inserido na União Européia, no momento atual.  A retomada da imagem do labirinto, por 

sua vez, pressupõe resgatar, por contradicção, “ a volta aos conceitos nunca assumidos ou 

praticados” pelos governantes de diversos países – “a Racionalidade e a Democracia” – 

representações do legado helênico – em um momento histórico que divide os países do 

centro e os periféricos.  Uma das intenções políticas da exposição era “olhar para Lisboa 

com a dupla perspectiva (dentro e fora)”, “com “olhos de sim e de não” (GERSÃO, 2011, 

p.72). Assim, “Lisboa, tal como as personagens a tinham amado, estava lá e resistia e abrir-

se-ia agora ao olhar dos visitantes, como um jogo sucessivo de espelhos. De espelhos de 

água.”  (GERSÃO, 2011, pp.204-205). O corpo da exposição, ao “depreender a legibilidade 

da metrópole, apreende seus sentidos vários e em colapso, sentidos inseguros” (GOMES, 

1994, contracapa), passíveis de (des)construir o fado, a identidade do sujeito, do povo e do 

próprio país. Organiza-se, através de subtítulos conferidos pela própria autora das obras e 

pela personagem-mentora da exposição em  “Ulisses”, “O Enigma”, “Carta ao Pai” 

(sempre ausente),“Quase Romance” (metassemia de A Cidade de Ulisses, que entrelaça 

ensaio e ficção, “porque tudo era alusão, memória, projecção ou invenção de uma 

narrativa, repetida e multiplicada em imagens”) (GERSÃO, 2011, p.197), “Também o fado 
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é uma narrativa”; “A Viagem do Mundo I: O Outro somos nós”; “A Viagem do Mundo 

II”: “A prioridade é a terra” e “Nostos” (em grego, “o regresso a casa”): “O regresso a 

casa, a Terra como um lugar habitável para a espécie humana faminta, sem tecto e sem 

abrigo, é porventura a utopia que nos mantém – mas até quando? – à tona de água.” 

(GERSÃO, 2011, p.204).  Às vezes, “Lisboa surgirá como uma cidade de desejo, uma 

cidade de que se andava à procura” (GERSÃO, 2011, p.179), através de imagens 

desfocadas que privilegiavam o adivinhar em detrimento do ver, o olhar oblíqüo a exigir 

novas leituras, “a escrita como imagem, o legível e o ilegível como verso e reverso de uma 

imagem no espelho, as palavras reflectidas ou projectadas sobre a água”. (GERSÃO, 2011, 

p.181). No espaço textual, inscreve-se a proposta ideológica de políticas públicas desejadas: 

“As obras de arte e os museus” devem surgir , não só, “como locais de prazer, informação 

ou divertimento, mas também de reflexão, transformação e mudança” (GERSÃO, 2011, 

p.66). “As metáforas do cristal (fixidex) e da chama (mobilidade), formuladas por Italo 

Calvino em Seis propostas para o próximo  milênio, projetam-se na leitura da cidade” e dos seres 

que a habitam  e tornam-se símbolos aptos a “exprimir a tensão entre racionalidade 

geométrica e emaranhado das existências humanas.” (GOMES, 1994, p. 16).2 

 Convém ressaltar que o enunciado de A Cidade de Ulisses emana de um locutor 

único (Paulo Vaz) que alude, evoca, convoca, menciona ou cita a mulher amada e já morta 

(Cecília Branco). No entanto, esse aparente monólogo, formado por reflexões em voz alta 

de um homem só, em sua estrutura interna, semântica e estilística, é, com efeito, 

                                                 
2 Ítalo Calvino baseia-se no prefácio de Massimo Piatelli-Palmarini ao livro do debate entre Jean Piaget e 
Noam Chomsky, no Centre Royaumont (Théories Du language _ Théories de l’apprentissage, Éd. Seuil, Paris, 1980) 
para redimensionar as imagens citadas: “Cristal (imagem de invariância e de regularidade das estruturas 
específicas) e chama (imagem da constância de uma forma global exterior, apesar da incessante agitação 
interna)”, “duas formas da beleza perfeita da qual o olhar não consegue desprender-se, duas maneiras de 
crescer no tempo, de despender a matéria circunstante, dois símbolos morais, dois absolutos, duas categorias 
para classificar fatos, idéias, estilos e sentimentos.” (CALVINO, Ítalo, 1990, pp.84-85). 
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essencialmente dialógico, pois o seu discurso encontra o discurso de outrem (imaginado ou 

captado pela memória e pela experiência do convívio). Paulo Vaz dirige-se, o tempo todo, a 

Cecília, através de vocativos, transformando-a em uma sobredestinatária perfeita, pois, 

afinal, “Amar uma pessoa” não “é falar-lhe quando ela não está presente”? (GERSÃO, 

2011, p.177).  Há, portanto, no ato da escritura, pessoas colocadas face a face, diante do 

leitor-decifrador do corpo do texto.  A personagem masculina, Paulo Vaz, não mergulha, 

narcisicamente, em si próprio, não privilegia a própria face e a própria voz, não cai na 

tentação de se refletir num espelho particular, embora recupere o seu passado silenciado e 

pleno de traumas familiares, no Capítulo I, no fragmento, “Em volta de nós”. Antes, pelo 

contrário, inscreve em seu discurso o outro – a mulher amada e perdida que poderia vir a 

reconquistar não fosse o acaso trágico da existência – a sua precoce morte em um desastre 

de carro durante uma viagem com o marido e as duas filhas que saíram ilesos.  Esse corpo 

“com que fez”, exaustivamente, “amor”, durante quatro anos, agora fragmentado e 

dilacerado em um desastre, repousa em um cendrário na cidade de Lisboa, mas ressurge em 

sua totalidade, através da voz do outro e da exposição póstuma da sua obra, até então 

silenciada.  O gesto de reconstruir a imagem fantasmática da mulher amada, a partir de uma 

enunciação discursiva singular, revela que “falar da mulher ou da figura feminina, onde 

quer que ela resplandeça, é, de alguma forma, falar de si mesmo, do seu desejo e do seu 

inconsciente, pois o texto sempre fala de seu autor” (BRANDÃO, 2004, p.15). Assim, 

Paulo Vaz, em seu fluxo de consciência, reúne os vestígios e resíduos criativos da mulher 

amada, ao montar a sua exposição e devolve a ela a sua completude. Vejamos: 

Percorri-a [a exposição] de um extremo ao outro, A Cidade de Ulisses, 
como se me acompanhasses – ias comigo, Cecília, ou antes, levava-te 
comigo até ao outro lado. No ponto mais extremo, onde a exposição 
terminava, nascerias. 
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Entrarias no mundo da arte, onde terias doravante um lugar e um nome: 
Cecília Branco. 
Mas foi também aí, nesse ponto em que a exposição chegava ao fim, que 
percebi que esse era também o lugar em que iria deixar-te. 
Estavas fora de mim, da minha vida. O teu nome seguiria uma vida 
autônoma. O destino da tua obra só a ti dizia respeito. Estavas só, no 
limiar de um novo mundo. E eu aceitava a inevitabilidade de perder-te. 
Como Orfeu, que deixa Eurídice entre as sombras e caminha sem ela em 
direcção à luz.” (GERSÃO, 2011, p.205). 

                           

 Somente após perfazer tal totalização, Paulo Vaz permite-se ser feliz e viajar 

ao encontro de Sara – a mulher paciente que se assemelha à Penélope em seu percurso de 

espera e que “tecia em Ítaca o regresso de Ulisses” (GERSÃO, 2011, p.194); juíza, 

admirada pela beleza e retidão de caráter, que tece, inclusive, um corajoso e incessante 

combate contra a corrupção; figura singular em um mundo cada vez mais problemático e 

decadente, destituído de valores humanísticos e essenciais.  Paulo Vaz, ao falar de Cecília 

Branco (e com ela), fala de si próprio e revela-se um exímio viajante: “vai à procura de si 

mesmo em um outro lugar, e nenhum esforço lhe parece demasiado e nenhum passo 

excessivo, tão grande é o desejo de chegar ao seu destino. Com sorte consegue encontrar a 

cidade que procura. Ao menos uma vez na vida.”  Assim, após desprender-se 

definitivamente da imagem de Cecília (antes, por ocasião do abandono, queimara a tela 

aonde o seu rosto ia sendo tecido e queimara, simbolicamente, a “cama de Ulisses, 

construída em volta de um tronco de oliveira” – GERSÃO, 2011, p.153), atravessa o mar 

por amor a Sara, recusa a “versão desencantada de Joyce”  e consagra a de Homero, “o 

maior dos contadores de histórias” (GERSÃO, 2011, p.206). E “faz amor” com esse 

corpus, ao referir-se a ele: 

            A mais bela das histórias, a de Ulisses, podia contar-se assim: 
Um homem vencia os obstáculos do caminho e voltava 

finalmente para a mulher amada, que tinha esperado por ele a vida 
inteira. 
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Havia milênios que homens e mulheres viviam a esperança dessa 
história. E uma vez ou outra, talvez não muitas vezes e talvez apenas 
para alguns, bafejados pela sorte, pelo acaso ou pelos deuses, essa 
história inverossímil do regresso a casa entrava na vida real e acontecia. 
(GERSÃO, 2011, p.206). 
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DIÁLOGOS E CONFLUÊNCIAS NAS BREVES NOTAS DE GONÇALO M. 

TAVARES: NIETZSCHE, BORGES E BERNARDO SOARES 

Ângela Maria Dias1 

 

"Às vezes acredito que os bons leitores são cisnes ainda 
mais negros e singulares que os bons autores".  

(J. L. Borges) 

 

 

As Breves Notas de Gonçalo M. Tavares, em seu feitio aforístico e segmentado, 

dialogam com a tradição do fragmento, assim como o pensamento de Schlegel o concebeu, e 

com a concepção de prosa característica de Novalis, como ele a expõe em "Ideia da poesia": 

"O médium-de-reflexão das formas poéticas aparece na prosa (...) Ela é o fundo criador das 

formas poéticas (...) Na prosa interpenetram-se todos os ritmos conectados, eles se ligam numa 

nova unidade, prosaica...” (apud BENJAMIN, 1999, p. 107).  

Nessa direção, o inacabamento inerente às peças destes três pequenos livros, 

aponta também para a forma do ensaio, segundo o entendimento de Adorno: não só pelo 

impulso antissistemático, como também pela abertura da composição, inimiga do dogmático, e 

ainda por sua crença na verdade "como algo histórico por si mesmo" (ADORNO, 2003, p. 27) 

e ou por sua afeição à releitura de experiências intelectuais já formadas. 

Assim, o caráter híbrido assumido pela fatura deste conjunto encara o movimento 

da reflexão como um experimento e, ao descartar-se de qualquer a priori, encarna a 

"consciência da própria falibilidade" (ADORNO, 2003, p. 35) pelo caminho tateante e 

                                                           
1 Professora Associada 3 da Universidade Federal Fluminense. 
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descontínuo de um princípio construtivo fraturado e agregador, no que justapõe elementos 

conflitantes que, "metodicamente sem método" (ADORNO, 2003, p. 30), poderiam dialogar 

indefinidamente.  

Os três livros ― Breves notas sobre ciência, Breves notas sobre o medo e Breves notas sobre as 

ligações (TAVARES, 2010) ― ao se disporem numa sequência flexível e intercambiável, 

compartilham o mesmo diapasão de incompletude e inconclusão, e apontam sutilmente para 

constelações temáticas contíguas, mas afins: a ciência, a vida e seus afetos, a dinâmica escrita-

leitura. 

Como informa Julia Studart, no caderno de apresentação da edição brasileira, 

compartilhada pela Editora UFSC e pela editora da casa, esses livros foram publicados 

separadamente em Portugal e aqui entre nós aparecem em conjunto numa caixa-estante que 

compõe a rubrica Enciclopédia, na indicação prévia de um método de leitura ou de uma maneira 

específica de recepção. 

Nesse sentido, os volumes estão numerados respectivamente 1, 2 e 3, o que não 

nos impede de lê-los na ordem em que bem entendermos. Mas o parentesco das Breves notas 

com o fragmento, com o ensaio e com a concepção da poesia como "a prosa entre as artes" 

(apud BENJAMIN, 1999, p. 107), inerente ao Romantismo alemão, antecipa outra inegável 

filiação atribuível à fatura miscigenada e autorreflexiva das notas: a filosofia de Nietzsche. De 

fato, como o reconhece Benjamin, em O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão, também 

para o autor de Zaratustra, "a Ideia é obra, e também, se esta vence a limitação de sua forma-

de-exposição, a obra é Ideia". Isto porque, para Schlegel, a poesia romântica consiste na 

"reflexão poética absoluta" (apud BENJAMIN, 1999, p. 99) e conduz, como em Novalis, ao 
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"conceito de transcendental", como tarefa de "apoderar-se de seu si mesmo transcendental, ser 

ao mesmo tempo o Eu de seu Eu" (apud BENJAMIN, 1999, p. 99). 

O humor, por sua natureza essencialmente reflexiva também está implicado neste 

devir, em sua capacidade de tornar-se e nunca ser de modo perfeito (apud BENJAMIN, 1999, 

p. 97), daí a íntima conexão entre poesia e prosa para os românticos, considerada por 

Nietzsche na direção contrária, ou seja, das formas prosaicas para as poéticas, como observa 

Benjamin (apud BENJAMIN, 1999, p. 107). Tal trânsito manifesta justamente "a oposição 

contra a forma delimitada e a aspiração ao transcendental" característica do romantismo 

alemão e, de alguma maneira, prolongada em Nietzsche (apud BENJAMIN, 1999, p. 107). 

Supomos que estas sejam algumas das matrizes desta invulgar Enciclopédia, tão pouco 

enciclopédica, no que tem de lacunar e reduzida. 

Todos os diálogos aqui apontados aprofundam o caráter radicalmente poético dos 

três volumes, sutilmente marcado por um fragmento baseado em duas proposições de Maria 

Filomena Molder: "pensamento na palavra" e "propagação acústica". A passagem constitui 

uma espécie de comentário ao pensamento de Blanchot, em La communauté inavouable, 

concebida na esteira das premonições nietzscheanas, quando o filósofo francês busca 

apreender o caráter paroxístico da comunidade literária, como comunidade oblíqua de solidões, 

e experiência impossível e dissimétrica da relação com o outro, equilibrada no contraponto 

entre escrita e leitura. Tavares, por seu turno, sublinha a incomunicabilidade como horizonte 

da poesia e a opõe à linguagem do "negócio". 

 
A linguagem não pode ser um lugar de comunidade, de comunicação na 
polis; a linguagem terá de ser o lugar do indivíduo, da incomunicação, do 
isolamento: a frase que me isola é a frase que me conhece, é a frase que me faz 
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conhecer. As frases têm um lugar privado, não comunitário, ou então não 
são as minhas frases.                                             (...) 
Frases que não surgem por instinto negocial.  

Frases que vêm da floresta. (TAVARES, v3, 2010, p. 76).  

 

Caso façamos uma revisitação a duas partes d' O livro do filósofo de Nietzsche ― as 

"Considerações sobre o conflito entre arte e conhecimento" e "sobre verdade e mentira no 

sentido extra-moral" ― podemos constatar determinadas constantes de pensamento 

retrabalhadas, sobretudo, no primeiro volume de Gonçalo Tavares, as Breves notas sobre ciência. 

Inicialmente assinalamos a questão da relatividade de todo conhecimento e de sua natureza 

antropomórfica, tão repisada pelo filósofo:  

 
O processo de toda religião, de toda filosofia e de toda ciência em contato 
com o mundo: começa pelos antropomorfismos mais grosseiros e não pára 
nunca de aprimorar-se. 
O indivíduo considera que o próprio sistema sideral está a seu serviço ou em 
conexão com ele. (NIETZSCHE, 1987, p. 27). 

 

Depois, a questão, também bastante invocada por Nietzsche, da arte e da filosofia 

contra a ambição ilimitada da ciência: 

precisaremos das extraordinárias forças da arte para aniquilar o instinto de 
conhecimento sem limites, para criar uma unidade. (...) A história e as 
ciências da natureza foram necessárias para combater a Idade Média: o saber 
contra a crença. Agora lançamos a arte contra o saber: o retorno à vida. O 
domínio do instinto de conhecimento! O reforço dos instintos morais e 
estéticos! (NIETZSCHE, 1987, p. 5, 11). 
 

A principal estratégia de Tavares para dessacralizar a autoridade da ciência consiste 

na denúncia da sua vinculação ao desejo e aos afetos, na exposição de sua natureza humana. 
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Assim, os três fragmentos sobre a "História das ciências" debruçam-se ironicamente sobre suas 

raízes radicalmente subjetivas:  

 
A História das Ciências encontra-se sempre ligeiramente atrasada em relação 
à História dos Desejos.  
Há metáforas famosas, peguemos nelas. 
É como se os cavalos fossem o Desejo e a carroça puxada por eles a ciência.  
Se os cavalos se separarem da carroça ganharão velocidade, mas perderão 
utilidade pública; a sociedade quer funções e não fugas.  
Mas o pior sucede mesmo à carroça. Se os cavalos se separam dela, ela não 
mais se moverá. (TAVARES, v1, 2010, p. 76). 

 

A questão nietzscheana do antropomorfismo do homem diante do mundo e da 

relatividade de todo conhecimento prolonga-se por todo o volume. O fragmento "História das 

ciências (3)" aponta "a infância, os prazeres, e os medos" no controle do "chicote do cientista". 

O caráter radicalmente metafórico do volume ilustra e poetiza a afirmação do filósofo alemão 

sobre a verdade:  

O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, 
antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que foram 
enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após 
longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades 
são ilusões, das quais se esqueceu o que são, metáforas que se tornaram 
gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só 
entram em consideração como metal, não mais como moedas. 
(NIETZSCHE, 1983, p. 48).  
 

Por outro lado, o caráter histórico da verdade e sua qualidade narrativa ficam bem 

marcados no fragmento "Validação e gerações", em que os últimos detêm o controle do 

processo: 

São os agora vivos que determinam o que é a Verdade. 
É a geração viva que valida a ciência. 
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Claro que não foi Einstein que provou que era verdadeira a teoria da 
Relatividade. É a actual geração que o prova ao dizer que a prova 
apresentada por Einstein está certa.  
Em termos de validação da Verdade os mais significativos cientistas mortos 
são menos importantes que o mais insignificante cientista atual. 
É uma questão narrativa: tu conheces o fim (actual) do filme. Eles morreram 
a meio. (TAVARES, v1, 2010, p. 32). 

 

Nessa linha de afinidade com o pensamento artístico-filosófico de Nietzsche, 

Tavares trata a metodologia, em inúmeros fragmentos, como imagem subjetiva: "Tu não usas 

uma metodologia. Tu és a metodologia que usas” (TAVARES, v1, 2010, p. 60). E, na forma 

fugidia e não conclusiva do fragmento contrapõe e enlaça poesia e ciência: "A poesia não é 

ciência? A poesia é ciência individual. Poema colectivo e útil: eis a teoria científica" 

(TAVARES, v1, 2010, p. 80). 

A correlação entre pensamento e metáfora, que é insistentemente estabelecida no 

"Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral" de Nietzsche, prolonga a explicação do 

antropomorfismo imposto ao mundo pela criação humana:  

 
Tudo o que destaca o homem do animal depende dessa aptidão de 
liquefazer a metáfora intuitiva em um esquema, portanto de dissolver uma 
imagem em um conceito. (...) Enquanto cada metáfora intuitiva é individual 
e sem igual e, por isso, sabe escapar a toda rubricação, o grande edifício dos 
conceitos ostenta a regularidade rígida de um columbário romano e respira 
na lógica aquele rigor e frieza que são da própria matemática. Quem é 
bafejado por essa frieza dificilmente acreditará que até mesmo o conceito, 
ósseo e octogonal como um dado e tão fácil de deslocar quanto este, é 
somente o resíduo de uma metáfora, e que a ilusão da transposição artificial 
de um estímulo nervoso em imagens, se não é a mãe, é pelo menos a avó de 
todo e qualquer conceito (NIETZSCHE, 1983, p. 49).  
 
 

É como se ouvíssemos a voz do filósofo embutida nos vários fragmentos sobre a 

metáfora que convergem numa exortação aparentemente intempestiva, em "Uma 

incompetência": "Aprende pois a utilizar metáforas, caro cientista. Não sejas incompetente” 
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(TAVARES, v1, 2010, p.113). Não é à toa que o poeta, em outra passagem, afirma: "Mas o 

cientista perfeito é também jardineiro: acredita que a beleza é conhecimento" (TAVARES, v1, 

2010, p. 76). 

A forma do devaneio em prosa poética e a marca insidiosa da "cadeira do 

subjetivismo" (PESSOA, 1986, p. 164) ressoam ecos de Bernardo Soares, uma espécie de semi-

heterônimo de Fernando Pessoa, que, segundo Leyla Perrone-Moisés, constitui "por certas 

características de personalidade e de temática (...) uma espécie de soma de todos os outros, 

menos alguma coisa de cada um dos outros" (PERRONE-MOISÉS in PESSOA, 1986, p. 15). 

De acordo com Julia Studart, na citada apresentação dos livros, "o projeto mutilado de 

Bernardo Soares" funciona como ponto de partida e começo do trabalho das Breves notas 

(STUDART, 2010, p. 11).  

Do nosso ponto de vista, se, em Gonçalo Tavares, as considerações filosófico-

estéticas se sucedem, numa progressão indefinida e indeterminada, como no Livro do 

desassossego, à diferença deste último, seu clima mais refletido distancia-se do drama da 

identidade e da torturada inquirição da literatura, característicos da dicção de Bernardo Soares. 

Mas a celebração da literatura, inerente à voz do "semi-heterônimo", certamente é também 

uma constante de Gonçalo Tavares. Observe-se a afinidade de determinadas reflexões, no que 

homenageiam os poderes da arte frente à vida. Para Bernardo Soares, "toda literatura consiste 

num esforço para tornar a vida real" porque "são intransmissíveis todas as impressões salvo se 

as tornarmos literárias" (PESSOA, 1986, p. 396). Em Gonçalo Tavares, o elogio da criação 

baseia-se também na utopia do tornar concreta "nossa complexa sensação de nós mesmos" 

(PESSOA, 1986, p. 396): 
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(...)o escritor não é um leitor que depois de ler a frase pode desviar os olhos 
para um sítio inexistente e ficar por aí largos minutos ou mesmo horas, num 
devaneio imaterial. Para o escritor, pelo contrário, os devaneios deverão ser 
concretos; de tal forma materializáveis que possam ser colocados em sacos 
de plástico. 
O escritor está a fazer o que ainda não foi feito. O leitor pode pousar o 
livro, a frase não foge; o escritor odeia o acto de pousar, porque pousar é 
não fazer, e não fazer o que ainda não foi feito é um erro. Não fazer é o 
maior pecado. (TAVARES, v.3, 2010, p. 73-74). 

 

Por outro lado, a vizinhança do homem com o animal, em sua irrisória fronteira, 

também se radica em ambos os autores ― Bernardo Soares e Gonçalo Tavares ― na 

nietzscheana defesa da arte e da criatividade. Assim, em Bernardo Soares as diferenças ainda se 

sustentam pela mediação do literário: "A literatura, que é a arte casada com o pensamento, e a 

realização sem a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria tender todo o 

esforço humano, se fosse verdadeiramente humano, e não uma supefluidade do animal" 

(BS,398). Gonçalo Tavares, por seu turno, igualmente reconhece a tênue divisória das palavras 

e seu peso face à "comunidade de desejos e medo" (TAVARES, v.2, 2010, p. 61). 

Entre um animal e o homem claramente distingues, olhando apenas para o 
exterior, a cabeça de um e de outro; a cauda que no humano nunca 
aparece;(...) No entanto, por vezes são os gestos ― de um e de outro ― que 
confundes. De tal maneira que, se fosse possível conceber dois tipos de 
seres sem forma nem linguagem, mas com movimento, homem e animal 
pertenceriam ― juras ― à mesma inclinação; inclinação, quase desesperada, 
para amar umas coisas e fugir de outras. Se esquecermos, dizes, a estética e a 
frase, estaremos face a uma comunidade de desejos e medo. (TAVARES, 
v.2, 2010, p. 61). 
 

Por outro lado, o subjetivismo exacerbado de Bernardo Soares encontra 

ressonância no Breves notas sobre o medo, que, em seguida ao primeiro, dedicado à ciência, dispõe-

se a falar da vida e da morte, em seus limites e desafios. De um lado, o "semi-heterônimo" 

divaga:  
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Nunca desembarcamos de nós. Nunca chegamos a outrem, senão 
outrando-nos pela imaginação sensível de nós mesmos. As 
verdadeiras paisagens são as que nós mesmos criamos, porque assim, 
sendo deuses delas, as vemos como elas verdadeiramente são, que é 
como foram criadas. (PESSOA, 1986, p. 288). 

 

De outro, Tavares replica: "Nenhuma coisa está em segundo plano. É a tua 

posição que dá a hierarquia à posição das coisas" (TAVARES, v.2, 2010, p.56). 

Também como no primeiro volume, neste segundo sobre o medo, a voz poética 

sempre invoca uma segunda pessoa, como na situação narrativa característica do aforismo que, 

também é capaz de valer-se de um tom de parábola, como no exemplar fragmento "Viver": 

"Atacado ao longo do caminho por salteadores que o roubam e maltratam, o homem, 

sobrevivendo, regressa por fim a casa para preparar a próxima viagem" (TAVARES, v.2, 2010, 

p. 60). 

A ironia e o paradoxo também não estão ausentes deste segundo volume sobre os 

impasses e negaças da vida e da morte. Assim em "Expectativas", o mínimo é o máximo ou o 

melhor: "Aperfeiçoas de tal modo as tuas expectativas que quando chegas a velho já nada 

esperas do mundo, do homem ou dos animais". Ou ainda em "Debaixo da terra", quando 

deuses e vermes se equivalem: "Como os deuses, em certos mitos de origem, os vermes 

conhecem comendo; devoram como aprendizagem" (TAVARES, v.2, 2010, p.48). 

A "comunidade de desejos e medos" (TAVARES, v.2, 2010, p. 61) apresentada 

neste segundo volume tem um momento particularmente opressivo em "Doença", quando, a 

partir da metáfora do corpo como casa, a progressão da ruína do ser é ironicamente encenada 

como um ato de boa hospitalidade: 
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Não se trata nem de aniquilar nem de domesticar; a doença veio e tu, como 
bom hospitaleiro, deixaste-a entrar, e cedeste-lhe até a melhor das tuas 
cadeiras.(...) E dada a tua gentileza invulgar, que desde a infância te elogiam, 
inclinas-te por fim para a segunda solução: és tu, pois, que te levantas para 
sair, incitando-a a não deixar de comer da cozinha os teus últimos alimentos, 
e deixando-lhe então, por completo, e com um último olhar de 
entendimento, toda a casa por sua conta. (TAVARES, v.2, 2010, p.25).  
 

O último volume da série Enciclopédia se pretende um comentário sobre os 

trabalhos da escritora Maria Gabriela Llansol, da professora e filósofa Maria Filomena Molder 

e do pensamento, inspirado por Nietzsche, de Maria Zambrano. Do nosso ponto de vista, é o 

menos interessante deles, ou ainda, o menos amadurecido, não pelo assunto, que é bastante 

atraente, mas pela própria concepção, às vezes meio críptica, na justaposição dos textos, até 

mesmo em grades esquemáticas, que resulta um tanto enigmática, ou mesmo infecunda.  

De toda forma, desde a epígrafe de Giorgio Manganelli, que a porfia da leitura 

como interminável jogo de vozes delineia-se nítida: "(...) o comentário do paralelista é tão 

ilimitado como ilimitado é o texto; e o texto, quer seja atravessado na sua estrutura de lugar de 

ecos, quer seja tratado como labirinto de todos os itinerários possíveis, é absolutamente 

ilimitado" (TAVARES, v.2, 2010, p.32).  

Na contraposição entre os discursos das três autoras, a questão da arte como 

paradoxo, em sua força de verdade, vai emergindo aos poucos. Como por exemplo, no texto 

"Se a ficção é um movimento ou uma imobilidade", em que "as ficções, no seu conjunto" são 

vistas "como imobilidades impacientes que podem ser multiplicadas até o infinito, jamais se 

cruzando, porém, com esse movimento calmo e constante que é a verdade" (TAVARES, v.3, 

2010, p. 48). Talvez possamos sugerir que a imobilidade das ficções, em sua radical abertura, 
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esteja mesmo esperando inquieta pela contrapartida do movimento da leitura. Como no 

fragmento baseado na frase de Llansol "Ao nível do movimento, fui a Sintra, li Hölderlin":  

 
Há na leitura um movimento iniciado no leve tremor/temor dos olhos, que 
prossegue até o início dos pés que, debaixo da mesa, balançam. Há no 
balanço das pernas de quem lê, imóvel, uma impressionante marcha, um 
atravessar: quem lê anda. (...) 
Ler como forma de exercício físico, ler como modalidade desportiva: 
atletismo, futebol, ginástica, ler um ensaio, andebol, patinagem artística, ler 
um poema, ler um romance. (TAVARES, v.3, 2010, p. 61-62). 

 

Assim, o contraponto à "imobilidade impaciente" das ficções pode aludir ao título 

de um outro fragmento tomado a Maria Filomena Molder, "a corrida quieta da leitura": 

 
Cada livro dá uma velocidade de leitura; como um carro; um livro deveria 
ter na sua capa ou na contracapa indicações de velocidade máxima e mínima 
de leitura: não ler a menos do que vinte páginas por hora, não ler a mais do 
que quarenta páginas por hora. (ideia a desenvolver) 
Claro que a velocidade engana: livros imbecis, mas também livros perfeitos, 
podem ser lidos a uma grande velocidade, suponhamos: cem páginas por 
hora. Não é tanto a velocidade potencial de leitura de um livro que dá a sua 
qualidade, é mais o local aonde se chega com essa velocidade. (TAVARES, 
v.3, 2010, p.63). 

 

A "imobilidade em desassossego" (TAVARES, v.3, p.48) de Maria Filomena 

Molder pode ser cruzada com um outro fragmento inspirado em Maria Zambrano que 

contrapõe "a urgência do movimento" à "paciência do discurso". 

 
Quando não se tem medo pode-se falar. O vocabulário surgiu por inteiro 
em momentos de segurança, frente ao inimigo ameaçador o homem é mudo 
e ágil fisicamente. (...)  
As palavras existem porque existe a espera: o antes de. E também o: depois 
de.  
Para contar a história dos actos que já aconteceram surgem as palavras. 
Antes de e depois de. Durante não. O homem instalado no movimento 
presente é mudo. Mas tem medo. (TAVARES, v.3, 2010, p.82). 
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O inesgotável entrelaçamento de dicções deste terceiro livro tem seu modo de 

produção decifrado, quando Tavares, a partir de um fragmento de Llansol ― "Escrevo na 

plena posse das minhas faculdades de leitura" ― faz o elogio da leitura como móvel do 

escrever:  

Escrever como tradução do ler. Uma tradução não apenas incorrecta, 
errada; mais do que isso: desastrada. Escrevo tentando traduzir entre duas 
línguas idênticas o que li, mas falho, daí a criatividade; invenção como falha 
evidente, não na repetição mas na tentativa de passagem de uma coisa para 
um outro lado. Perdi algo na passagem, no transporte, isto é: ganhei algo, 
porque a mesa que perde uma das suas quatro pernas numa mudança 
imobiliária inventa, no mesmo instante, um outro objeto com três pernas. 
(TAVARES, v.3, 2010, p.59). 
  

Depois da correlação entre verdade, subjetividade e conhecimento científico, 

desenvolvida no primeiro livro, e do mergulho na "comunidade de desejos e medo", ocorrido 

no segundo, a Enciclopédia se conclui pelo por em cena a miragem borgeana da biblioteca de 

Babel, na reescritura febril de fragmentos escolhidos, como uma espécie de teimoso 

maquinismo da "inspiração como manifestação do futuro" (TAVARES, v.3, 2010, p.81). 

O inesgotável entrelaçamento de dicções, num associacionismo que tende à 

vertigem de espelhamentos, parece querer ratificar a assunção tomada a Maria Filomena 

Molder, segundo a qual, "cada palavra traz em si, transporta uma incessante perseguição de 

todas as outras, escavando, descendo cada vez mais fundo como o pobre mineiro" 

(TAVARES, v.3, 2010, p.85). Aqui o movimento da releitura abusa de certos processos e, 

numa espiral sem fim, busca multiplicar sentidos, esgarçando fragmentos citados com novas 

associações, numa tentativa, talvez, de perseguir com as palavras os "pormenores da realidade 

não coleccionáveis" (TAVARES, v.3, 2010, p.89) ou ainda de capturar o novo, e o 
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intempestivo da criação, como no trecho final do livro: "O que é único e novo ninguém sabe 

de onde vem. Como esperar aquilo que em breve nos trará o espanto? Impossível esperar o 

espantoso, dirás" (TAVARES, v.3, 2010, p.89). 
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“POSITIVISMO E IDEALISMO” POR EÇA DE QUEIRÓS 

 

Antonio Augusto Nery 1 

 

Durante a década de 1890, Eça de Queirós vivenciava na França o avanço do 

idealismo filosófico, corrente de pensamento que se opunha especialmente a uma das 

grandes teorias do século XIX, o positivismo. O escritor acompanhou com interesse o 

fenômeno antipositivista, testemunhando o embate entre as correntes de pensamentos em 

artigos e crônicas, publicados em jornais e revistas da época.  

Alguns destes textos2 encontram-se reunidos no volume póstumo Notas 

Contemporâneas de 1909 e neles é perceptível a preocupação de Eça com relação à influência 

que o “neoidealismo”, conforme ele mesmo denomina, poderia exercer não somente na 

filosofia, mas em todas as artes.  

De fato, embora o movimento de contestação ao Positivismo já pudesse ser 

conhecido logo após a divulgação das idéias de Augusto Comte (1798 – 1857), o 

pensamento idealista encontrou um grande número de adeptos no final do século XIX.  De 

acordo com Arnold HAUSER em seu já clássico História social da literatura e da arte (1973, p. 

1048), mesmo havendo uma convivência de ideologias, as tendências idealistas e místicas 

estabeleceram-se como uma saída para o pessimismo vivenciado pela sociedade europeia 

no contexto finissecular do Oitocentos, devido aos constantes avanços e transformações 

sociais que traziam agregados em si um crescente índice de desigualdade social. 

                                                           
1 Professor adjunto de Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
 
2
 Além do artigo “Positivismo e Idealismo”, que analisaremos neste trabalho, referimo-nos 

particularmente ao texto “O Bock Ideal”, ambos publicados em 1893 no jornal Gazeta de Notícias do 
Rio de Janeiro. 
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Com isso, o Positivismo e o cientificismo começaram a ser desprezados, em 

parte, por conta do rápido desenvolvimento da técnica nas várias áreas do conhecimento 

que não previa uma melhora na qualidade de vida dos cidadãos.  

Alguns dos artigos e crônicas de Eça, escritos neste período, expõem 

justamente o paradoxo que o progresso científico ocasionava, bem como as opiniões 

contrárias a ele, com uma avaliação que demonstra, por um lado, a valorização de algumas 

destas críticas, e, por outro, certa cautela com as ideias “neoidealistas” que começavam a 

surgir em oposição ao pensamento Positivista, de um modo geral.  

Contudo, ao analisar alguns desses textos, o crítico Jaime Cortesão em seu 

ensaio Eça de Queiroz e a questão social (1949) defende que neles se observa a progressiva 

tendência e a definição de Eça para com um socialismo espiritualista/cristão que estava em 

voga na França. O crítico baseia-se no fato de que o Evangelho voltara a despertar um 

renovado interesse e a Igreja assumia novamente um papel de certa forma importante no 

intermédio entre céu e terra, por conta da descrença para com o materialismo.  

Cortesão utiliza tal proposição para corroborar sua tese sobre um certo 

“franciscanismo” na obra queirosiana. Para ele, “o socialismo e a santidade passam a 

fundir-se nas suas mais altas expressões; e os grandes progressos do movimento socialista 

realizavam-se no íntimo das consciências, que acordam para a fraternidade universal” 

(CORTESÃO, 1949, p. 79), dessa forma, Eça “decide-se francamente pelos idealistas” 

(CORTESÃO, 1949, p. 62) na última década de vida. 

Porém, a partir de uma leitura mais acurada de alguns destes textos não 

sabemos se a decisão de Eça foi tão franca para com o pensamento idealista como 

estabelece Cortesão. Há várias ressalvas feitas pelo próprio Eça com relação à nova 
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corrente de pensamento que seduzia muitos na França, embora encontremos inegáveis 

críticas suas  aos Positivistas e uma curiosidade frente ao renovado interesse idealista.  

  O principal desses escritos talvez seja o artigo “Positivismo e idealismo”3, 

publicado em julho de 1893 na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e coligido no volume 

Notas contemporâneas. Tal artigo é valioso para percebermos o posicionamento de Eça frente 

a todas as mudanças que estavam ocorrendo no campo das ideias na França e, por 

conseguinte, compreendermos como diversos temas contemporâneos seriam veiculados 

em seus textos produzidos neste contexto. . 

O artigo é desenvolvido a partir das constatações de Eça acerca da intolerância 

e das lutas intelectuais e físicas entre estudantes neopositivistas e neoidealistas que agitavam 

Paris, mais propriamente, a Universidade Sorbonne. As reflexões iniciam com o relato da 

invasão de uma aula de certo professor positivista, chamado Aulard4, realizada por um 

grupo de estudantes idealistas, denominado de “Mocidade das escolas”. Aulard fazia 

apologia direta ao Positivismo em conferências e cursos ministrados no Bairro Latino e na 

Universidade Sorbonne, onde toda a celeuma acontecera. 

A interrupção da aula de forma truculenta, “a berros e guinchos” (PI, p. 190), é 

o ponto de partida para Eça realizar um ensaio sobre o contexto cultural que se 

apresentava, versando principalmente sobre a nova estética literária que surgia, o 

simbolismo, e o despertar de um renovado interesse do povo pela Religião. 

                                                           
3 Doravante PI nas referências de citações. 
4
 François Victor Alphonse Aulard (1849 – 1928), historiador e socialista radical, foi professor da 

Universidade Sorbonne, onde instituiu uma disciplina de estudos voltada especificamente à 
Revolução Francesa. Era conhecido por difundir os métodos Positivistas em suas aulas, 
conferências e cursos. Cf. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/43172/Francois-
Alphonse-Aulard> Acesso em 07 de set. 2011. 
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A poética simbolista, seja literária ou artística, é criticada por Eça por romper 

com as massas, desenvolvendo uma literatura voltada para a democracia, com fundo de 

educação aristocrática, pois: “os simbolistas com bocados esfumados de verbo e farrapos 

indecisos de sentimento nos arranjam um desses nevoeiros poéticos onde as almas agora 

têm a paixão de se aninhar e de se esconder” (PI, p. 193).  

Se Hugo, Michelet e Zola tinham sido escritores para a burguesia ascendente, 

agora a literatura ocupava-se somente da alta burguesia. Todos aqueles escritores a quem 

Eça admirava não eram mais reconhecidos como deveriam ser pela classe leitora e 

intelectual no final do século XIX. 

Eça relata que ao ser chamado para expor sua opinião sobre os acontecimentos 

da época, Dumas Filho “vê na atitude dos novos um sintoma evidente de que os homens 

se vão amar entre si com desesperada fraternidade” (PI, p. 198) e  Zola, que se encontrava 

sozinho no meio de literatos perfumados e elegantes de seu tempo -  lidos e admirados 

pelas senhoras de bom tom, “reconhece que o ar contemporâneo está toldado de 

espiritualismo e que mais prudente para geração nova é trabalhar” (PI, p. 198).  

Mesmo ponderando que Zola continuasse a afirmar que era um “velho e 

endurecido positivista”, as declarações do escritor francês veiculadas por Eça transparecem 

um abandono à essência do Positivismo e indiretamente uma concessão ao Idealismo, 

especialmente na literatura. Após propor alguns apontamentos neste sentido, Eça finda as 

declarações que Zola teria dado à impressa francesa da seguinte maneira: 

 
O romance experimental, de observação positiva, todo estabelecido 
sobre documentos, findou (se é que jamais existiu a não ser em teoria), e 
o próprio mestre do naturalismo, Zola, é cada dia mais épico à velha 
maneira de Homero. A simpatia, o favor vão todos para o romance de 
imaginação, de psicologia sentimental ou humorista, de ressurreição 
arqueológica. (PI, p. 192).  
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Continuando a argumentação, Eça reconhece que a causa da revolta estudantil 

dos neoidealistas se justificava de certo modo, por conta do “modo brutal e rigoroso com 

que o positivismo científico tratou a imaginação, que é uma tão insuperável e legítima 

companheira do homem como a razão”: 

 
O Positivismo científico, porém, considerou a imaginação como uma 
concubina comprometedora, de quem urgia separar o homem; e, apenas, 
se apossou dele, expulsou duramente a pobre e gentil imaginação, fechou 
o homem num laboratório a sós com sua esposa clara e fria, a razão. O 
resultado foi que o homem recomeçou a aborrecer-se monumentalmente 
e a suspirar por aquela outra companheira tão alegre, tão inventiva, tão 
cheia de graça e de luminosos ímpetos, que de longe se acenava ainda, 
lhe apontava para os céus da poesia e da metafísica, onde ambos tinham 
tentado vôos deslumbrantes. (PI, p. 197).   

 

Tal justificativa não deixa de entrever, todavia, um Eça que se mostra 

apreensivo juntamente com todos os denominados “bons espíritos” que já passavam dos 

cinqüenta anos e esperavam que a nova geração “continuaria a revolução, só acreditaria na 

ciência e nos laboratórios e seria jacobina, positivista e naturalista” (PI, p. 196), mas ao 

contrário do que todos imaginavam a juventude “por meio de bengaladas energéticas,  

manifesta que sua tendência é espiritualista e simbolista, neocristã e místico-socialista” (PI, 

p. 197). Nas palavras de Eça: 

 

Eu, por mim, registro os fatos.  E penso que, agora, que o homem 
tomou posse da sua ardente companheira, a imaginação, e que tornou a 
provar, francamente e coram populo, as delícias que só ela lhe pode dar, 
não consentirá, nestes anos mais chegados, que os seqüestrem dessa 
Circe adorável que transforma os seus amigos, não em porcos – mas em 
deuses. (PI, p. 198). 
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É a partir deste ponto do artigo que Eça volta seu discurso para certo 

“movimento afirmativo de espiritualidade religiosa”, que ele considera como resposta ao 

Positivismo e à forma com que os positivistas concebiam a imaginação. Tal fenômeno será 

tratado com receio porque poderia causar empecilhos ao livre pensar: 

 

Mas onde esta reação contra o positivismo científico se mostra mais 
decidida e franca é em matéria religiosa. Ah! o nosso velho e valente 
amigo, o livre pensamento vai atravessando realmente uma má crise! 
Talvez a mais aflitiva que ele tem afrontado, desde que nasceu sobre os 
claros céus helênicos e que balbuciou as suas primeiras lucubrações 
cósmicas e éticas, sobre os joelhos de Tales e de Sócrates. (PI, p. 194).  
 
 

Em um período no qual Eça estaria, consoante Jaime Cortesão, aderindo 

francamente ao idealismo e a um certo “franciscanismo”, eis o que o escritor afirmava: 

“Tudo isto é desolador. Tanto mais que, ao lado deste movimento negativo contra o 

Positivismo, surge e cresce paralelamente um movimento afirmativo de espiritualidade 

religiosa” (PI, p. 195).  

Antes de continuar a crítica voltada ao “movimento de espiritualidade 

religiosa” Eça parece querer expor ainda as “ansiedades” que levavam os mais jovens a 

buscarem na Religião os desejos que a realidade palpável não poderia suprir: 

 

É uma outra e renovada ansiedade de descobrir, neste complicado 
universo, alguma cousa mais do que força e matéria; de dar ao dever uma 
sanção mais alta, do que a que lhe fornece o código civil; de achar um 
princípio superior que promova e realize, no mundo, aquela fraternidade 
de corações e igualdade de bens, que nem o jacobinismo nem a 
economia política podem já realizar; e de achar, enfim, alguma garantia 
da prolongação da existência, sob qualquer forma, para além do túmulo. 
Esta é realmente a grande ansiedade, porque quanto mais a vida para cá 
do túmulo se alarga em atividade e se multiplica em força, mais 
profundamente se infiltra na alma a ânsia do não cessar ... Em suma, esta 
geração nova sente a necessidade do divino. (PI, p. 195).  
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Parece que será a “ânsia do não cessar” que fará Eça reconhecer a necessidade 

de um pouco mais de idealismo no materialista mundo do positivismo, mas, 

concomitantemente, analisar com cautela a nova tendência idealista que cerceava o livre 

pensamento. 

O escritor até mesmo lança previsões de como seria a convivência entre o 

idealismo e o mundo positivista e supõe que, no caso do Cristianismo, essa nova adaptação 

temporal já estava em vigor, estabelecida pela participação de alguns cristãos em questões 

sociais, no movimento que ele denominava de “socialismo cristão”5: 

 
(...) o mais que podem é reagir, com o seu idealismo exacerbado, sobre o 
materialismo ambiente. O que sucederá é que, sobre muitos problemas 
que a ciência não pôde ainda resolver, se vai exercer, como um socorro 
imprevisto, a ação da fé, de uma fé renovada e transformada, acomodada 
às exigências da civilização e da própria ciência, que poderá ser chamada 
neocristã. (PI, p. 199). 

 

Na verdade, o que é perceptível nas derradeiras linhas do artigo, é que a  volta 

a um idealismo é visto com “bons olhos” desde que o processo não negue todas as 

conquistas sociais realizadas até aquele momento.  

 

O estridente tumulto das cidades, a exageração da vida cerebral, a 
imensidade do esforço industrial, a brutalidade das democracias, hão de 
necessariamente levar muitos homens os mais sensíveis, os mais 
imaginativos, a procurar o refúgio do quietismo religioso – ou pelo 
menos a procurar no sonho um alívio à opressão da realidade. Mas esses 
mesmos não podem, nem destruir, nem sequer desertar o trabalho 
acumulado da civilização. (PI, p. 199).  

                                                           
5
 Eça talvez se referisse ao movimento de maior aproximação da Igreja Católica com o mundo laico 

impulsionado pelo papa Leão XIII. A encíclica Rerum Novarum (1891), escrita pelo Pontífice, é 
considerada um marco quando se analisa as diretrizes históricas da Instituição Católica para com os 
problemas sociais que culminou na publicação do compêndio da Doutrina social da Igreja em 2004. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

154 
 

 

Não nos resta dúvida de que Eça demonstra uma desilusão com a austeridade, 

dureza e agitação desenvolvidas pelo Positivismo na vida moderna. Ele pode, inclusive, ser 

tido como um desses homens “sensíveis e imaginativos”, basta lembrarmos da relação 

estreita entre os pensamentos materialistas e a vida estressante da urbe que será criticada  

em obras como “Civilização” (1892) e As cidades e as serras (1895). 

Por outro lado, não podemos deixar de lembrar o receio que ele manifesta ao 

longo de todo o texto com relação a uma total adesão ao idealismo, receio este que parece 

não ter sido levado em conta por Jaime Cortesão quando elegeu “Positivismo e Idealismo” 

como uma das referências para corroborar sua tese de que Eça estaria “francamente 

aderindo ao idealismo” na última década de vida.  

É, por fim, nas últimas linhas do artigo que temos a síntese da forma com que 

o escritor analisa toda a mudança no pensamento moderno, principalmente no que diz 

respeito entre a convivência entre o pensamento positivista e o pensamento idealista: 

 

Nunca mais ninguém, é certo, tendo fixo sobre si o olho rutilante e 
irônico da ciência, ousará acreditar que das feridas que o cilício abria 
sobre o corpo de S. Francisco, brotavam rosas de divina fragrância. Mas 
também, nunca mais ninguém, com medo da ciência, e das repreensões 
da fisiologia, duvidará em ir respirar, pela imaginação, e se for possível 
colher, as rosas brotadas do sangue do santo incomparável. E isto é para 
nós fazedores de prosa ou de verso, um positivo lucro e um grande 
alívio. (PI, p. 200).  

 

Curiosamente, Jaime Cortesão irá estabelecer justamente este trecho como um 

“prefácio” à tendência “franciscanista” que, segundo ele, se expõe na ficção queirosiana 

produzida a partir da publicação do artigo “Positivismo e Idealismo” no jornal Gazeta de 

Notícias: “Há nestas linhas todo um programa literário. Todo um programa, cuja realização 
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ficou truncada pela morte. Mas não tardará que ele comece a colher, com alívio, os 

benefícios do seu novo credo” (CORTESÃO, 1949, p. 67). 

Todavia, como pudemos analisar, não somente nestas linhas, mas em todo o 

texto,  não há perda da crítica ferina em relação ao idealismo, muito menos com relação ao 

misticismo ou a religiosidade, como Cortesão parece sugerir em toda análise contida no 

volume Eça de Queiróz e a questão social (1949).  

Pelo contrário, textos como o artigo “Positivismo e Idealismo” são exemplares 

para notarmos o esforço de Eça em adaptar suas ideias de acordo com realidade que o 

cercava - realidade esta que estava em constante mudança - e comprovam que diversos 

temas veiculados pelo autor em suas obras, na derradeira década de vida, não apontam para 

uma mudança total de perspectiva como muitos críticos que leram a obra queirosiana 

propuseram,  opondo de um lado obras imbuídas da “melhor crítica realista” como O  

primo Basílio (1878) e Os maias (1888) e de outras obras supostamente  apaziguadas com a 

realidade como A cidade e as serras  (1895) e as Vidas de santos (1891-1897)  

Nessas leituras críticas não se pressupunha a liberdade de criação do autor, 

tampouco a mediação do discurso que naturalmente poderia ocorrer a partir de novas 

experiências de vida, leituras e, obviamente, das imprevisíveis mudanças da realidade.  

Aspectos do Positivismo, do cientificismo, da industrialização, da modernidade, elogiadas e 

ambicionadas por todos da Geração de 70, por exemplo, mostravam para Eça de Queirós 

no final do século XIX outra face, aquela que provocava dor, miséria, desilusão, exclusão, 

desigualdade, enfim, inúmeros problemas sociais.  
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O VERBO HUMANISTA NA OBRA DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA:  

“VIAGENS” NO TEMPO E NO ESPAÇO 

 

António Manuel de Andrade Moniz1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Na cidade de S. Luís do Maranhão, capital do Estado onde Vieira exerceu a sua 

acção apostólica e humana, em prol dum ideal evangélico e humanista, não é descabido 

evocar alguns aspectos dessa acção, num congresso da ABRAPLIP, apostado no estudo 

dos grandes vultos literários de língua portuguesa, em torno do tema das viagens no tempo 

e no espaço. 

A expressão verbo humanista contempla o primado da Palavra, na linha da 

retórica clássica, nascida na Grécia antiga, responsável pelo exercício mental, base do 

entendimento humano e da comunicação, da linguagem, da socialização, logo da filosofia e 

da política, na acepção mais nobre do termo, associado à polis. 

A própria Bíblia entronca a génese do universo na Palavra criadora de Deus e o 

Prólogo do Evangelho de S. João faz derivar do Verbo divino o princípio de tudo. 

O humanismo renascentista privilegiou a retórica enquanto primado da 

Palavra, sendo os humanistas gramáticos, linguistas e filósofos, cuja formação tinha raízes 

no estudo dos autores clássicos, gregos e latinos. 

                                                 
1 Professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (Portugal).   
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O período barroco herdou este legado histórico, chegando a exagerar o 

exercício lúdico da Palavra, em articulação com o conceito e a imagem verbal, tanto na 

poesia como na prosa. 

Vieira foi um mestre exímio do culto e da magia da Palavra, em toda a sua 

obra, mas principalmente nos seus Sermões. 

No entanto, a manipulação do seu verbo não bloqueia nem ofusca a 

clarividência e a pertinência das suas mensagens. Pelo contrário: ela constitui um meio, um 

recurso privilegiado do pensamento, a excelência da ars dicendi. 

Por isso, o verbo humanista de Vieira está ao serviço do ideal humano mais 

excelso, da sua vocação espiritual e intelectual, concretizada no mais puro quadro de 

valores: a dignidade do ser humano, bem explicitada na obra dos humanistas seus 

precursores quinhentistas, como Giovanni Pico della Mirandola, por exemplo, entre tantos 

outros (De Hominis Dignitate). 

As suas viagens entre a Europa e o Brasil testemunham a pugna por causas 

humanas pertinentes e urgentes, como a dignificação dos indígenas brasileiros ou dos 

cristãos-novos, de harmonia com o mais puro espírito evangélico. A sua obra escrita regista 

e corporiza esta pugna incansável e exemplar, enquanto a perseguição judicial que lhe foi 

movida ilustra as consequências fatais da bem-aventurança que envolve os perseguidos por 

amor da Justiça, como proclama S. Mateus (5, 8). 

Vamos acompanhar alguns dos seus passos na acção e na escrita ao serviço de 

tais causas. 
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1. NA BAHIA, CAPITAL DO BRASIL 

 

Nascido em 1608, em Lisboa, Vieira embarcou para a Bahia com seis anos de 

idade, tendo estudado no colégio jesuítico de Salvador e entrado como noviço da Ordem 

com 15 anos.  

Ainda adolescente, teve a oportunidade de aprender com os índios de uma 

aldeia a cargo dos jesuítas a sua língua, como confirmará no Sermão do Espírito Santo, 

pregado em S. Luís do Maranhão. 

A exaltação da acção missionária, em comparação com a vida académica, é 

muito cedo explicitada, como na Exortação que fará já como Visitador da Província, em 

véspera da festa do Espírito Santo: 

 
À ciência somente da salvação, e essa ensinada não aos grandes do mundo, 
senão à plebe; aos mais baixos, aos mais desprezados, aos mais pobres, aos 
mais miseráveis, quais são aquelas desamparadas gentes. […] E este grau, e 
esta borla, não se dá na Baía, nem em Coimbra, nem em Salamanca, senão 
nas aldeias de palha, nos desertos dos sertões, nos bosques das 
gentilidades (Sermões, V, p. 390). 
 

Com trinta anos, é nomeado professor do Colégio do Salvador, onde inicia a 

sua gloriosa carreira oratória.  

Antes, porém, em 1626, na primeira Charta Annua, endereçada ao Geral da 

Companhia, dá conta da chegada à Bahia da armada holandesa da Companhia das Índias 

Ocidentais, destinada à conquista do Brasil, relatando os sofrimentos da população e a sua 

fuga para as aldeias dos Índios (Cf. Cartas, I, pp. 12-47). 

Vários sermões testemunham a luta portuguesa contra os Holandeses, como o 

“Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda”: 
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Abrasai, destruí, consumi-nos a todos; mas pode ser que algum dia queirais 
Espanhóis e Portugueses e que os não acheis. Holanda vos dará os 
apostólicos conquistadores, que levem pelo mundo os estandartes da Cruz 
(Sermões, XIV, p. 312). 
 

O sermão XIV do Rosário, pregado, em 24 de Junho de 1633, à irmandade dos 

pretos da Baia, compara o escravo torturado do engenho do açúcar a Cristo crucificado: 

Cristo despido e vós despidos; Cristo sem comer e vós famintos; Cristo 
em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os 
açoutes, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa 
imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá 
merecimento de martírio (Sermões, XI, pp. 305-306). 

     

 

2. EM LISBOA, CAPITAL DO REINO 

 

 

Com 33 anos, Vieira acompanha o filho do Vice-Rei até Lisboa, a fim de 

testemunhar a adesão do Brasil ao novo Rei, D. João IV. Aí é recebido no paço e prega na 

capela real.  

A causa nacionalista, em contexto da guerra da Restauração, está bem explícita 

no Sermão de S. António, pregado, em 1642, na igreja das Chagas, com o firmado 

objectivo de angariar fundos para tal guerra, exortando o clero e a nobreza a esse 

contributo, já que o terceiro estado quase não existe: 

 
Pescou Portugal o seu reino pescou Portugal a sua coroa, advirta agora 
Portugal que não a pescou para a comer, senão para a conservar. Foi 
pescador seja sal. […] 
Se o sal não for efectivo; se os meios que se tomarem para a conservação 
saírem vãos e ineficazes que remédio? […] 
O maior jugo de um reino, a mais pesada carga de uma república são os 
imoderados tributos. Se queremos que sejam leves, se queremos que sejam 
suaves, repartam-se por todos. (Sermões, VII, pp. 150. 156). 
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A causa nacionalista, de âmbito económico e financeiro, transforma-se numa 

causa humanista e cosmopolita, tendo em vista a captação de fundos por parte da 

comunidade dos cristãos-novos, em diáspora por Holanda, Alemanha e França. A crítica à 

intolerância religiosa será uma constante da acção vieiriana.  

 

 

3.  VIAGENS A FRANÇA, HOLANDA E ITÁLIA 

 

 

A defesa destas duas causas leva o diplomata a empreender viagens, em 1646 e 

1647, a Paris, a fim de conseguir o investimento dos cristãos-novos e a proposta de 

casamento do príncipe D. Teodósio com a filha do duque de Orleães, projectos que 

fracassaram. 

Na Haia, porém, consegue o financiamento da chamada Nau Fortuna, tendo 

obtido a realização do projecto da Companhia do Comércio para o Ultramar, útil não só 

para os cristãos-novos como também para a conquista do Recife, em 1654. 

Em 1650, vai a Roma onde tenta, em vão, propor ao embaixador espanhol o 

casamento de D. Teodósio com a filha única de Filipe IV, D. Maria Teresa. 

 

 

4.  REGRESSO AO BRASIL E MISSÃO EM S. LUÍS DO MARANHÃO 

 

 

Decepcionado com a missão diplomática, Vieira desembarca em S. Luís do 

Maranhão, a 16 de Janeiro de 1653, a fim de consagrar à causa missionária, durante quase 

nove anos, até à expulsão dos Jesuítas. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 162 

 Aí, escreve ao Rei a favor da libertação dos Índios, como na Carta LXII, de 20 

de Maio de 1653: 

As causas deste dano se reduzem todas à cobiça, principalmente dos 
maiores, os quais mandam fazer entradas pelos sertões, e às guerras 
injustas sem autoridade nem justificação alguma; e ainda que trazem alguns 
verdadeiramente cativos, por estarem em cordas para serem comidos, ou 
por serem escravos em suas terras, os mais deles são livres, e tomados por 
força ou por engano, e assim os vendem se servem deles como 
verdadeiros cativos (Cartas, I, p. 299).  
 

Aí prega, a 13 de Junho de 1654, o famoso sermão de S. António aos peixes, 

onde satiriza, de forma alegórica, os colonos portugueses - o roncador  (arrogância do 

saber e do poder), o pegador (o oportunismo do parasita), o voador (a ambição excessiva) e 

o polvo (a falsidade do fingimento e da traição): 

 
Cuidais que só os Tapuias se comem uns aos outros, muito maior é o 
açougue de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes todo aquele bulir, 
vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas: 
vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem 
quietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens 
como hão-de comer e como se hão-de comer (Sermões, VII, p. 261). 
 

Aí também prega, na igreja da Companhia, o sermão do Espírito Santo, 

quando partia para o Amazonas uma missão dos seus confrades. O humanismo, patente na 

arte de educar, como apanágio da dignidade humana, merece uma especial referência: 

 
Concedo-vos que esse índio bárbaro e rude seja uma pedra dessas 
montanhas tosca, bruta, dura, informe, e, depois que desbastou o mais 
grosso, toma a maço e o cinzel na mão e começa a formar um homem, 
primeiro membro a membro, e, depois, feição por feição, até a mais 
miúda: ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afila-lhe 
o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces, torneia-lhe o pescoço, estende-
lhe os braços, espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os 
vestidos: aqui desprega, ali arruga, acolá recama: e fica um homem 
perfeito, e talvez um santo, que se pode pôr no altar (Sermões, V, p. 424).    
 

Daí se dirige ao Pará, onde, durante seis anos, dirige a missão, fundando 

centros de catequese, aprendendo as línguas indígenas, animando os Índios da Amazónia. 
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Na Carta a D. Afonso VI, de 1657, abundam as queixas contra a servidão dos 

índios e a exploração de que são vítimas por parte dos proprietários e capitães portugueses. 

O fundamento de tais queixas reside na concepção ética inerente ao direito humano à 

liberdade, implicando a servidão, tal como a opressão económica e social, um acto de 

profunda injustiça que brada aos céus2. Por isso, Vieira interpreta a perda de Alcácer-Quibir 

e o domínio filipino como um castigo divino pela servidão dos negros, oriundos da costa 

ocidental africana, enganando-se aqueles que, superficialmente, acusam o jesuíta português 

de defender apenas os índios e esquecer ou ignorar os africanos3. Mas tal servidão é 

contrastada com a impunidade da morte em 40 anos de dois milhões de índios brasileiros e 

o cativeiro no rio Amazonas de dois mil só no ano de 1655, muitos dos quais amigos dos 

Portugueses e vassalos do Rei4. Refutando o argumento economicista dos escravocratas, o 

epistológrafo contrapõe a tal visão a classificação de heresia5. Deste modo, a denúncia da 

exploração é acompanhada da concomitante rejeição da corrupção: 

                                                 
2 “Senhor, os reis são vassalos de Deus, e, se os reis não castigam os seus vassalos, castiga Deus os 
seus. A causa principal de se não perpetuarem as coroas nas mesmas nações e famílias é a injustiça, 
ou são as injustiças, nenhumas clamam tanto ao Céu como as que tiram a liberdade aos que 
nasceram livres e as que não pagam o suor aos que trabalham; e estes são e foram sempre os dois 
pecados deste Estado, que ainda têm tantos defensores” (Carta LXXVII, Ao Rei D. Afonso VI, in 
António Vieira, Cartas, vol. I, 1997, p. 449). 
3 “A perda do Senhor Rei D. Sebastião em África, e o cativeiro de sessenta anos que se seguiu a 
todo o Reino, notaram os autores daquele tempo que foi castigo dos cativeiros que na costa da 
mesma África começaram a fazer os nossos primeiros conquistadores, com tão pouca justiça como 
a que se lê nas mesmas histórias” (Ib.). 
4 “As injustiças e tiranias que se têm executado nos naturais destas terras excedem muito às que se 
fizeram na África. Em espaço de quarenta anos se mataram e se destruíram por esta costa e sertões 
mais de dois milhões de índios, e mais de quinhentas povoações como grandes cidades, e disto 
nunca se viu castigo. Proximamente, no ano de mil seiscentos cinquenta e cinco, se cativaram no rio 
das Amazonas dois mil índios, entre os quais muitos eram amigos e aliados dos Portugueses e 
vassalos de V. M., tudo contra a disposição da lei que veio naquele ano a este Estado, e tudo 
mandado obrar pelos mesmos que tinham maior obrigação de fazer observar a mesma lei; e 
também não houve castigo: e não só se requer diante de V. M. a impunidade destes delitos, senão 
licença para os continuar!” (Ib., pp. 449-450). 
5 “Dirão porventura (como dizem) que destes cativeiros, na forma em que se faziam, depende a 
conservação e aumento do Estado do Maranhão; isto, Senhor, é heresia. Se, por não fazer um 
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e a experiência o tem mostrado neste mesmo Estado do Maranhão, em 
que muitos governadores adquiriram grandes riquezas e nenhum deles as 
logrou, nem elas se lograram; nem há cousa adquirida nesta terra que 
permaneça, como os mesmos moradores dela confessam, nem ainda que 
vá por diante, nem negócio que aproveite, nem navio que aqui se faça que 
tenha bom fim; porque tudo vai misturado com sangue dos pobres, que 
está sempre clamando ao Céu (Cartas, I, pp. 450-451). 
 

O contraste entre a missão de Portugal e a dos outros reinos, no pensamento 

vieiriano, reside justamente, como a História do Futuro haveria de cantar, na evangelização 

universal, ou católica, que, segundo ele, lhe compete, para além dos objectivos políticos de 

carácter geral6. Por isso, apresenta ao Rei quatro propostas, no sentido de promover a 

evangelização dos índios do Maranhão: leis que lhes sejam favoráveis; capitães honestos; 

prelados eficientes; missionários da Companhia de Jesus7. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
pecado venial, se houver de perder Portugal, perca-o V.M. e dê por bem empregada tão cristã e tão 
gloriosa perda; mas digo que é heresia, ainda politicamente falando, porque sobre os fundamentos 
da injustiça nenhuma cousa é segura, nem permanente” (Ib., p. 450). 
6 Os outros reinos da Cristandade, Senhor, têm por fim a conservação dos vassalos, em ordem à 
felicidade eterna na outra: o Reino de Portugal, demais deste fim universal a todos, tem por fim 
particular e próprio a propagação e a extensão da fé católica nas terras dos gentios, para que Deus o 
levantou e instituiu; e quanto Portugal mais se ajustar com este fim, tanto mais certa e segura terá 
sua conservação; e quanto mais se desviar dele, tanto maias duvidosa e arriscada” (Ib., p. 452).  
7 “Primeira: que na lei e regimento de V.M. sobre os índios e missões se não altere cousa alguma, e 
que a este fim se não admita, nem defira, a requerimento em contrário. Segunda: que os 
governadores e capitães-mores que vierem a este Estado sejam pessoas de consciência; e, porque 
estas não costumam vir cá, que ao menos tragam entendido que mui deveras hão-de ser castigados 
se em qualquer cousa quebrarem a dita lei e regimento. Terceira: que os prelados das religiões sejam 
tais que as façam guardar seus religiosos, nem consintam que de público ou secreto as contradigam, 
e se houver algum religioso desobediente nesta parte, seja mandado para fora do Maranhão. Quarta: 
que V.M. mande vir maior número de religiosos da Companhia, para que ajudem a levar adiante o 
que têm começado os que cá estamos; porque é o meio único (posto que mui trabalhoso para os 
ditos religiosos) com que só se podem reduzir estas gentilidades” (Ib.).   
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5.  LISBOA E COIMBRA 

  

 

Interrompendo a sua missão no Norte do Brasil, em 1655, encontra-se em 

Lisboa, a fim de cuidar da publicação da sua obra. Aí prega, na capela real, o célebre Sermão 

da Sexagésima, peça retórica que teoriza as qualidades do orador, ao mesmo tempo que 

critica a falta de sentido missionário de muitos religiosos: 

 
Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão: os 
que semeiam sem sair são os que se contentam em pregar na pátria. […] 
Aos que têm a seara em casa pagar-lhes-ão a semeadura: aos que vão 
buscar a seara tão longe hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de 
contar os passos. Ah Dia do Juízo! Ah pregadores! Os de cá achar-vos-eis 
com mais paço; os de lá com mais passos: Exiit seminare (Sermões, I, p. 
4). 
 

De 1663 a 1667, responde, em Coimbra, perante a Inquisição, sobre as 

acusações do chamado V Império. 

O sugestivo título História do Futuro, Esperanças de Portugal & Quinto Império do 

Mundo focaliza o carácter profético e visionário da obra a empreender, escrita em 1665, 

visando, 25 anos após a Restauração e em plena campanha pela consolidação da 

independência, apresentar, na linha épica d’ Os Lusíadas, a alternativa histórica de Portugal 

ao mundo e, sobretudo, à Europa do século XVII. 

Assim, aos impérios dos Assírios, dos Persas, dos Gregos ou Macedónicos e 

Romanos, ou seja, o mundo do passado, suceder-se-ia o Quinto Império, ou do futuro, 

constituído por “Tudo o que abraça o mar, tudo o que alumia o Sol, tudo o que cobre e 

rodeia o céu”8, isto é, todos os reinos unidos à suprema Cabeça, cujo diadema seria a 

                                                 
8 Ib., p. 35. 
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peanha da cruz de Cristo. Todos estes impérios históricos pertencem, como é óbvio, ao 

hemisfério ocidental, já que o autor deixa expressamente de lado os do Oriente. 

À semelhança do espaço terrestre, o tempo, para Vieira, também se divide em 

hemisférios: o passado e o futuro9. No meio, numa espécie de equador, o tempo presente. 

Tanto em relação ao passado como ao futuro, são contempladas vitórias e derrotas, 

grandeza e ruína, estabilidade e mudança.   

Deste modo, a atenção vieiriana em Portugal reparte-se por duas atitudes 

contrastantes: a da celebração épica e a da sátira. 

A celebração épica não deriva de uma nacionalismo doentio ou de visão 

estreita, mas de uma análise pessoal por parte de quem detém um largo convívio com as 

nações colonialistas e reconhece, sem complexos de qualquer espécie, o papel pioneiro dos 

seus compatriotas na descoberta do Mundo10 e na expansão marítima e intercontinental11, 

para além da missionação cristã: 

 
Os Portugueses foram aqueles cavaleiros a quem Cristo abriu o primeiro 
caminho pelo mar; viam fecisti mari equis tuis; os Portugueses, aqueles 
cavaleiros que pisaram as ondas do mar, como os cavalos pisam o lodo da 
terra; in luto aquarum multaram; e as naus dos Portugueses, aquelas 
carroças que levaram pelo mar a Fé e a salvação: et quadrigae tuae salvatio. 

                                                 
9 “O tempo (como o mundo) tem dous hemisférios: um superior e visível, que é o passado; outro 
inferior e invisível, que é o futuro. No meio de um e outro hemisfério ficam os horizontes do 
tempo, que são estes instantes do presente que imos vivendo, onde o passado se termina e o futuro 
começa. Desde este ponto tomo seu princípio a nossa história, a qual nos irá descobrindo as novas 
regiões e os novos habitadores deste segundo hemisfério do tempo, que são os Antípodas do 
futuro. Oh, que de cousas grandes e raras haverá que ver neste novo descubrimento!” (Ib., cap. I, p. 
24). 
10 “Os filhos desta Igreja e herdeiros desta fé foram os que dali a tantos dominaram, com os 
estandartes dela, as cidades e regiões do Austro […]: á parte direita pela costa da América ou Brasil, 
e à esquerda pela costa de África ou Etiópia, a cuja rainha Sabá chamou Cristo Regina Austri. E estas 
são as terras que no comento deste texto faz menção Cornélio: Americam, Brasiliam, Africam, 
Aethiopiam” (Ib., cap. XII, p. 155).  
11 “A parte marítima deste triunfo, que também foi naval, pertence principalmente aos Portugueses, 
por meio de cuja navegação e pregação sujeitou Cristo à obediência de seu Império tantas gentes de 
ambos os mundos” (Ib.). 
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E a primeira empresa e vitória desta cavalaria de Cristo foi a sujeição do 
mesmo mar bravo, soberbo, furioso e indómito, que ou Cristo lhe sujeitou 
a eles, ou eles o sujeitaram também a Cristo, para que o reconhecesse e o 
adorasse (Ib., cap. XII, p. 155).  
 

 Mas, se a História do Futuro exalta a acção pioneira lusa, não deixa também de 

invectivar os aspectos negativos dos compatriotas, como a arrogância e o consumismo. Tal 

invectiva visa despertá-los para essa consciência autocrítica, de modo a que sejam evitados 

ou atenuados tais defeitos. 

Distinguindo entre fortaleza, audácia e arrogância, Vieira adverte para o real 

valor do inimigo espanhol, pois só a humildade e a confiança em Deus permitem a vitória 

segura: 

 
Esta é a resposta do valor, e esta pode ser também a da arrogância, de que 
Deus se não agrada. Não confie Portugal em si, porque não se ofenda 
Deus; confie só no mesmo Deus e em suas promessas, e pelejará seguro 
(Ib., cap. V, p. 53). 
 

Quanto ao consumismo, se é certo que ele deriva da riqueza gerada pelas 

conquistas coloniais, não é menos certo que ele revela uma sociedade pomposa e 

ostentatória, levando o escritor seiscentista a temer mais “os perigos da opulência que os da 

necessidade”12. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ib., cap. VII, p. 71. “Nunca se gastou tanto no primor e no preço das galas, nunca tanto no asseio 
e ornato das casas, nunca tanto na abundância e regalo das mesas; nunca tantos criados, tantos 
cavalos, tanto aparato, tanta família; nunca tamanhos salários, nunca tamanhos dotes, nunca 
tamanhos soldos, nunca tamanhas mercês; nunca tantas fábricas, nunca tantos e tão magníficos 
edifícios, nunca tantas, tão reais e tão sumptuosas festas” (Ib.).  
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6.  DE NOVO, EM ROMA 

 

 

De 1669 a 1675, encontra-se de novo em Roma, onde procura obter a 

compreensão pontifícia para a sua posição ideológica e o investimento dos cristãos-novos.  

O primeiro objectivo acaba por ser conseguido, quando obtém do papa o 

breve de 17 de Abril de 1675, que o isenta da jurisdição do Santo Ofício. Antes, porém, em 

1671, desabafa os seus queixumes, em carta a Duarte Ribeiro de Macedo: 

 
O nosso reino está dividido em muitos reis e a nossa igreja em muitos 
papas e eu não quero estar sujeito mais que um, que reconheço por 
Vigário de Cristo (Cartas, II, p. 391). 
 

O segundo objectivo, apesar das propostas favoráveis dos cristãos-novos, estas 

não são aceites em Portugal, ocasião para este comentário do jesuíta português na Carta a 

D. Rodrigo de Meneses, de 31 de Dezembro de 1672: 

     

Porque não viverão os nossos cristãos-novos em Portugal como vivem em 
Castela, Itália e na mesma Roma, e por que serão as nossas inquisições 
como a suprema Inquisição da Igreja, em que os ministros são bispos, 
arcebispos, patriarcas e cardeais, e a cabeça o Sumo Pontífice, Vigário de 
Cristo, que todas as semanas assiste nela um dia? A Inquisição é um 
tribunal santíssimo, e totalmente necessário, mas não pode ser santo, nem 
tribunal, governando-se com estilos ou injustos ou injustamente 
praticados, com irremediáveis danos, não digo já do temporal do Reino, 
mas da inocência, da verdade e da mesma fé (Cartas, II, p. 535). 
 

Em Roma, a aceitação do orador é unânime, expressa nos sermões que aí 

profere e na corte da rainha Cristina, da Suécia, onde defende, em sabatina, as Lágrimas de 

Heraclito, contra o Riso de Demócrito, elogiado pelo seu confrade padre Catâneo. Afinal, 

riso e lágrimas são sinal arquetípico do mundo universal e não apenas do pessimismo 

teatral da sociedade barroca:  
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Que é este mundo senão um mapa universal de mistérios, de trabalhos, de 
perigos, de desgraças, de mortes? E à vista de um teatro imenso, tão 
trágico, tão funesto, tão lamentável, aonde cada reino, cada cidade e cada 
casa mudam a cena, aonde cada Sol que nasce é um cometa, cada dia que 
passa um estrago, cada hora e cada instante mil infortúnios; que homem 
haverá (se acaso é homem) que não chore? Se não chora, mostra que não é 
racional; e se ri, mostra que também são risíveis as feras (Sermões, VI, pp. 
430 s). 

 

 

 

7.  DEPOIS DE LISBOA, A BAHIA 

 

 

 De 1675 a 1681, o grande orador vive em Lisboa para regressar 

definitivamente ao Brasil e aí acabar os seus dias, ultimando a sua obra, designadamente a 

Clavis Prophetarum, fundamento bíblico do império espiritual e temporal do Espírito Santo. 

Quem sabe se, na viragem histórica que se anuncia com a derrocada do império americano 

na economia global contemporânea, o V Império de Vieira, entendido como lição 

humanista dos países da lusofonia ou, mesmo, das nações hispano-americanas, não virá a 

desempenhar papel de relevo no mundo de amanhã.  

As suas cartas, escritas até 1697, último ano de vida, são uma obstinada ligação 

ao Mundo deste combatente espiritual, político e literário.  

Não há dúvida quanto à óptica nacionalista de António Vieira. Ele próprio não 

o esconde, embora pretenda transcender tal focalização afectiva com uma dimensão 

cosmopolita: 

Eu devendo calar falo, porque devendo não amar amo. E já me tenho 
queixado muitas vezes a V. S.ª de mim, e deste meu coração, tão meu 
inimigo e tão amante de quem não tem razão de o ser. Não quero deixar 
ter mais pátria que o mundo, e não acabo de acabar comigo não ser 
português (Carta a Duarte Ribeiro de Macedo, de 13 de Setembro de 1672, 
Ib., II, p. 489. 
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CONCLUSÃO 

  

 

Tomando como exemplo alguns textos dos Sermões, das Cartas e da História do 

Futuro, relevámos na obra vieiriana a luz irradiante do seu espírito humanista, que se traduz 

na pugna determinada pelas grandes causas humanas do seu tempo e, afinal, mutatis 

mutandis, de todos os tempos. Tais causas inspiram-se na clarividência da sua formação 

intelectual, que combina o idealismo com o pragmatismo, o cosmopolitismo com o 

nacionalismo, numa generosa e admirável abertura ao mundo, que as viagens lhe 

proporcionaram. “Viagens” no tempo e no espaço são, assim, assumidas na sua obra, tanto 

em sentido metafórico como literal, numa interessante interacção, contribuindo para o seu 

espantoso enriquecimento literário. 
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 JORGE AMADO E PORTUGAL: ANTECEDÊNCIAS 

 

Benedito Veiga* 

 

 

A presente comunicação inscreve-se na linha de pesquisa dos trabalhos com 

periódicos, sobretudo textos de jornais, revistas e almanaques, que permitam uma leitura na 

época dos acontecimentos, sem se perder de vista o cuidado com o perspectivismo, 

recomendado pela recepção crítica.  

A preocupação central de meus propósitos é com as relações político-literárias – 

divergentes – e, em consequência, comerciais livrescas, desencontradas do escritor brasileiro 

Jorge Amado com setores convenientes do panorama português de um momento histórico, ou 

seja, dos inícios da década de 30, do século passado, até o surgimento da ficção Dona Flor e seus 

dois maridos, em 1966.  

O ano-base de 1932 faz-se importantíssimo pelos desdobramentos de cada uma das 

partes envolvidas: em Portugal, neste ano, o responsável pelas Finanças da Nação européia, 

Antônio de Oliveira Salazar, torna-se primeiro ministro, instituindo um regime ditatorial nos 

moldes fascistas, com duração de 1932 a 1974; o artista nacional, por seu turno, inscreve-se, no 

mesmo instante, como acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, 

nos quadros da Juventude Comunista, passando a frequentar grupos intelectuais e 

universitários vinculados ao Partido Comunista Brasileiro, fazendo viva tal filiação de 1932 a 

1955 (SANTOS, 1993, p. 155-156). 

                                           
* Professor Titular de Literatura Brasileira da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. 
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 Nesta situação, correspondendo ao período próximo e durante a Segunda Guerra 

Mundial, os instantes eram contraditórios e ambíguos, convergindo, por vezes, a alianças 

esdrúxulas e passageiras – como a do capitalismo com o comunismo –, que se mostravam, 

desde o início, excludentes uma da outra, malgrado as ajudas estratégicas acontecidas entre 

ambos, de socorros passageiros, mesmo contrariando os parâmetros claros de combate. Na 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, iniciavam-se os prenúncios do vigor das 

diretrizes radicais, sob o comando de Josef Stalin, que iriam subordinar os Partidos 

Comunistas de todas as partes de mundo, a tal orientação, até a chegada ao poder de Nikita 

Kruschev no cargo de primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista Soviético, 

em 1953, como tenta concluir Eric Hobsbawm, em Era dos extremos: 

 

A democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo [ao nazifascismo] houve 
uma aliança temporária e bizarra entre capitalismo liberal e comunismo: 
basicamente a vitória sobre a Alemanha de Hitler foi, como só poderia ter 
sido, uma vitória do Exército Vermelho. De muitas maneiras, esse período 
de aliança capitalista-comunista contra o fascismo – sobretudo as décadas de 
30 e 40 – constitui o ponto crítico da história do século XX e seu momento 
decisivo. De muitas maneiras, esse é o momento de paradoxo histórico nas 
relações entre capitalismo e comunismo, que na maior parte do século – com 
exceção do breve período do antifascismo – ocuparam posições de 
antagonismo inconciliável (HOBSBAWM, 2004, p. 17). 

 

No Brasil, durante esse período – o mais cruento da ditadura de Getúlio Vargas –, 

principalmente após a dissolução da Aliança Nacional Libertadora, em julho de 1935, o 

processo de fechamento político se estabelece, com a perseguição aos comunistas, atingindo 

um dos ápices do combate com a queima de livros, destacando os publicados de Amado, como 

registra o Estado da Bahia, de 17 de dezembro de 1937:  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

173 

 

 

Incinerados vários livros considerados propagandistas do Credo Vermelho: 
Aos 19 dias do mês de Novembro do ano de 1937, em frente à Escola de 
Aprendizes de Marinheiros, nesta cidade de Salvador e em presença dos 
senhores membros da comissão de busca e apreensão de livros, nomeada 
por ofício número seis, da então Comissão Executora do Estado de Guerra 
[...], foram incinerados [...] os livros apreendidos e julgados como 
simpatizantes do credo comunista, a saber: 808 exemplares de Capitães da 
areia, 223 exemplares de Mar morto, 89 exemplares de Cacau, 93 exemplares 
de Suor, 267 exemplares de Jubiabá, 214 exemplares de País do carnaval [...]  
(Notícia de Redação, Estado da Bahia – BA, 17 dez. 1937). 

 
Juntem-se a ligação partidária comunista, as prisões políticas e a queima dos exemplares 

de diversas edições de seus livros publicados, como poderia Amado circular livremente em 

Portugal sob uma ditadura também de direita? 

Em Jorge Amado 80 anos de vida e obra, consta que, em fins de 1953, numa de suas viagens 

de retorno ao Brasil, o avião que Amado viajava fez escala em Lisboa: “Surpreendentemente, 

Ferreira de Castro e outros intelectuais e amigos portugueses lhe ofereceram um jantar no 

aeroporto. Até então, sempre que fazia escala em Portugal, era obrigado pelas autoridades a 

confinar-se na sala de trânsito”. (RUBIM; CARNEIRO, 1992, p. 49). 

Itazil Benício dos Santos, no capítulo “O longo exílio na Europa”, constante de Jorge 

Amado: retrato incompleto, esclarece sobre as opções partidárias amadianas: 

 

Não tardaria o ano de 1955, dia 25 de dezembro, dia de Natal, em que se 
decidiria a deixar o Partido Comunista, deixaria de ser um militante do 
Partido, sacudiria de seus ombros o jugo e a sujeição à férrea disciplina 
partidária, embora continuasse fiel às suas convicções socialistas e 
democráticas. Motivo (já alegado, por ele, à direção central do órgão) – 
queria dedicar-se a fazer o que gostava, fazer aquilo para que nascera, queria 
voltar a escrever, exclusivamente. (SANTOS, 1993, p. 155-156). 
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Errônea ou acertadamente, boa parte da crítica da produção de Amado veria em Os 

subterrâneos da liberdade, publicado pela Livraria Editora Martins, de São Paulo, em 1954, seu 

último livro da fase de engajamento político-partidário. Até esta data, a primeira edição de obra 

do autor baiano, lançada em Portugal, seria Jubiabá, divulgada pelas edições Livros do Brasil, de 

Lisboa, em 1943 (RUBIM; CARNEIRO, 1992, p. 40). 

Gabriela Cravo e Canela: crônica de uma cidade do interior, de 1958, seria a próxima ficção 

amadiana. A narrativa, grandemente premiada no Brasil – recebendo um total de cinco 

prêmios, dos mais cobiçados: Prêmio Machado de Assis, do Instituto Nacional do Livro, no 

Rio de Janeiro; Prêmio Paulo Brito, pela Prefeitura do Distrito Federal, no Rio de Janeiro; 

Prêmio Luísa Cláudio de Souza, pelo Pen Clube do Brasil, no Rio de Janeiro; Prêmio Carmen 

Dolores Barbosa, em São Paulo; e Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo 

–, terminaria por conduzir seu escritor, por unanimidade e no primeiro escrutínio, à Academia 

Brasileira de Letras, em 1961 (RUBIM; CARNEIRO, 1992, p. 54-57). 

Na verdade, Gabriela é um marco nas ligações amadianas com o mercado consumista: 

em 15 dias de sua publicação, em agosto de 1958, esgotam-se os vinte mil primeiros 

exemplares; em dezembro é lançada a sexta edição, ultrapassando os cinqüenta mil exemplares; 

no final de 1959, a nova ficção excede os cem mil exemplares. Por outra, Amado faz parte, 

juntamente com Dinah Silveira de Queiroz, Eneida e Peregrino Jr., da comissão de recepção ao 

escritor português Ferreira de Castro, quando de sua primeira visita ao Brasil. Gabriela, ainda 

em 1960, tem seus direitos autorais vendidos para a Metro Goldwin Mayer dos Estados 

Unidos da América do Norte (RUBIM; CARNEIRO, 1992, p. 53-55). 
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Na ótica do campo político-econômico-social internacional, como destaca Benedito 

Veiga, em seu ensaio “Repensando a década de 60”, no campo socialista, por exemplo, surge  

 

[...] a desestalinização, com o objetivo de derrubar o mito de Stalin, 
campanha encabeçada por Nikita Kruschev, [...] com uma série de medidas 
objetivando a ampliação da produção industrial, a liberalização cultural e 
uma política mais flexível; são exemplos/consequências dessa nova política 
soviética: o virtual desaparecimento do Partido Comunista norte-americano, 
em 1956 e, como um dos marcos desse “degelo”, a visita de Kruschev a 
Eisenhower, em 1959 [...] (VEIGA, 2003, p. xvi). 

 

Certamente, tais tendências mundiais, acrescidas das locais e amadianas, tornaram 

possível o desdobramento comercial livresco de Amado em terras portugueses: também em 

1960, “Após vários anos proibido em Portugal, é autorizada a publicação de Gabriela Cravo e 

Canela, editado pelas Publicações Europa América, na coleção Século XX”. (RUBIM; 

CARNEIRO, 1992, p. 55) 

As recepções críticas de Gabriela testemunham as supostas viradas na produção 

amadiana; são exemplos deste comportamento: 

* Alceu Amoroso Lima, em “Gabriela ou o crepúsculo dos coronéis”, atesta, no 

Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, em 1959:  

 

Que o sr. Jorge Amado seja marxista, e no seu livro deixe transparecer, a 
cada momento, essa sua concepção de vida, nada temos com isso. O 
essencial é que não seja forçado a ser marxista ou a não ser marxista, para 
escrever uma obra de beleza, de vida, de ação, de verdade, que vale por si, e 
não pela filosofia da vida do seu autor. (LIMA, Diário de Notícias-RJ, 1959). 

 

  * Afrânio Coutinho, em “Gabriela”, afiança, no Correio Paulistano, de São 

Paulo, em 1959: 
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Desde a felicidade do título; desde os saborosos subtítulos; desde a 
arquitetura singular; até a língua, a caracterização, o enredo, a narrativa, o 
lirismo, tudo se harmoniza no romance para fazer dele, com sua inesquecível 
Gabriela, uma verdadeira obra-prima, a exigir da crítica uma análise do 
fundo. (COUTINHO, Correio Paulistano-SP, 1959). 

 

 * Adonias Filho, em “Crônica”, divulgada no Diário de Notícias, do Rio de 

Janeiro, de 1958, ajunta  

 

“Gabriela, Cravo e Canela”, romance de Jorge Amado, volta a denunciar o 
regionalismo baiano como um dos caminhos de nossa ficção mais cheios de 
motivação e tipicidade. Nesse romancista, que amplia a autenticidade à 
proporção em que atrofia os compromissos políticos (a distância, por 
exemplo, entre “Cacau” e “Mar Morto”), que consegue traduzir aquela 
motivação com a própria língua do povo, o traço característico será o da 
narrativa em pleno clima de ação. (ADONIAS FILHO, Diário de Notícias-
RJ, 1959). 

 
* M. Cavalcanti Proença, em “Senhora Gabriela, na cidade das letras”, assim se 

expressa, no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, em 1958: 

 
Do tom irônico, vêm a nascer os títulos meio arcaizantes dos capítulos, o 
que tanto pode ser imitação dos quinhentistas, João de Barros, por exemplo, 
como fidelidade aos livros de estória popular. E essa indefinição de modelo 
foi de muito resultado na feitura do romance, conduzindo o leitor à aceitação 
da discordância aparente entre o velho do título e o novo do diálogo. 
(PROENÇA, Jornal do Brasil-RJ, 1958).    

 

Depois dessas transformações – contextuais e pessoais – Amado começa a publicar 

com certa constância em Portugal: em 1962: o conto De como o mulato Porciúncula descarregou o seu 

defunto (na Antologia “Mestres do conto brasileiro”) e Os velhos marinheiros (nas Publicações 

Europa América, na coleção Século XX); em 1963: O mistério dos MMM, romance policial 

escrito por Jorge Amado, Viriato Correia, Dinah Silveira de Queiroz, Lúcio Cardoso, Herberto 
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Sales, João Conde, João Guimarães Rosa, Antonio Callado, Orígenes Lessa e Raquel de 

Queiroz, em Lisboa (na Editora Livros do Brasil); em 1964: Os pastores da noite, logo depois o 

lançamento no Brasil (pelas Publicações Europa América, coleção Século XX); em 1965: O 

amor de soldado (pelas Publicações Europa América, coleção Os Livros das Três Abelhas) e Mar 

morto, em Lisboa (pelas Publicações Europa América, coleção Século XX), conforme atestam 

Rubim e Carneiro, 1992. 

O ano de 1966, apesar da ainda vigência dos padrões salazaristas de governo em 

Portugal, Amado já tem outra circulação de seus livros no solo lusitano. Ainda no início do 

ano, e no período de elaboração de Dona Flor e seus dois maridos, “[...] escrito nos anos de 65 e 

66” (AMADO, 1997, p. ix), o escritor retorna à Europa, como noticia Alaor, em A Tarde, de 7 de 

janeiro de 1966: “O escritor Jorge Amado e toda a sua família (Zélia, Paloma e João) viajaram a 

bordo do „Monte Umbe‟, para uma circulada de dois meses pela Europa.” (ALAOR, A Tarde-

BA, 7 jan. 1966). 

Encontram-se, entre outros, registros noticiosos: no Diário de Notícias-BA, de 11 de 

janeiro de 1966, destacando a presença do autor em Portugal: “[...] em Lisboa, o casal Jorge 

Amado geralmente se hospeda com a atriz portuguesa, tão conhecida e querida no Brasil, 

Beatriz Costa” (LAMENHA, Diário de Notícias-BA, 11 jan. 1966); são também divulgadas notícias 

referentes a aceitação do escritor em terras lusas, como, mais uma vez, repete o colunista 

Sylvio Lamenha, em 3 de fevereiro de 1966: “Em Portugal foi homenageadíssimo” 

(LAMENHA, Diário de Notícias-BA, 3 fev. 1966). 

Orlando Garcia, em sua coluna “Na alça da mira”, no Jornal da Bahia de 2 de março de 

1966, comenta que: “Já chegou a Lisboa, depois de um giro pela Europa o escritor Jorge 
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Amado. Hoje ou amanhã ele ocupará um camarote em navio italiano em busca do Rio. De lá 

ele virá direto para a Bahia” (GARCIA, Jornal da Bahia, 2 mar. 1966). E mais: O colunista social 

Guilherme Simões, no Jornal da Bahia, de 9 de março de 1966, ao comentar a previsão do 

desembarque de Jorge Amado e família do navio “Monte Umbe”, no porto de Salvador, 

ajunta: 

 

Ao que fomos informados o referido senhor autografou em Lisboa, na 
Sociedade de Belas Artes num dia, nada menos de 3.000 exemplares dos seus 
diversos romances. No dia seguinte, já na cidade do Porto, subscritou mais 
2.000 livros. As notícias que chegam de lá dão conta de que foi o maior dia 
de autógrafos registrados por lá. (SIMÕES, Jornal da Bahia, 9 mar. 1966). 

 

Giovanni Guimarães, em A Tarde, de 3 de março de 1966, informa do “sucesso 

estrondoso” de Amado, em Portugal: 

 

Depois de muitos anos de interditado pela censura [do governo Salazar] no 
país luso, o escritor brasileiro promoveu, agora, em Lisboa, na Sociedade 
Nacional de Belas Artes, uma tarde de autógrafos (sucesso estrondoso), 
tendo como colaboradores os artistas Beatriz Costa e Raul Solnado, amigos 
do escritor. (GUIMARÃES, A Tarde-BA, 3 mar. 1966). 

 

A constância desse noticiário garante espaço para lembranças da vindoura Dona Flor. 

Aliás, o relato do deslocamento dos Amado cresce, quando da volta da família, em reportagens 

desde o cais do porto da capital baiana, como em A Tarde, de 14 de março de 1966; nesta 

oportunidade, o escritor resume: “[...] que permaneceu na Europa cerca de dois meses, visitou 

a Itália, França, Espanha e Portugal”. Na presença de familiares, intelectuais e artistas baianos 

que foram recebê-lo, Jorge Amado disse que “[...] sua viagem foi proveitosa, desde que reviu 
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muitos amigos e pôde com os mesmos trocar impressões as mais diversas”; que “[...] manteve 

contato, inclusive com Jean Paul Sartre e Ferreira de Castro, o qual apontou como o 

romancista merecedor do Nobel”. Afirmou ainda que “[...] autografou cerca de 6.000 livros em 

Portugal [...]” (Notícia de Redação, A Tarde-BA, 14 mar. 1966). 

Tomo três depoimentos de personalidades portuguesas, em passagem por Salvador, em 

1966, o acadêmico Hernani Cidade, o crítico literário Branquinho da Fonseca e a atriz Beatriz 

Costa, que dizem das relações de Amado com os portugueses. 

O primeiro deles, como escreve o Jornal da Bahia, de 12-13 de junho de 1966, fala de 

Hernani Cidade, que “[...] se encontra na Bahia ministrando um curso sobre o 3º canto de ´Os 

Lusíadas´, na Faculdade de Filosofia da UFBA” (Notícia da Redação, Jornal da Bahia, 12-13 jun. 

1966). O curso sobre Camões do professor Cidade está incluído entre os eventos 

comemorativos dos 20 anos da UFBA, como registra o Diário de Notícias-BA, de 1º de julho de 

1966. (Notícia de Redação, Diário de Notícias-BA, 1º jul. 1966). 

Certifica, ainda, anunciando outros tempos, o erudito d‟além mar que “[...] não existe 

nenhum escritor brasileiro cuja obra seja proibida em Portugal, mesmo Nélson Werneck 

Sodré”, intelectuais dos mais ferrenhos contra o golpe militar de 1964. E vai mais, na pintura 

colorida dos fins do regime de Salazar, afirmando que existe um desejo muito forte dos 

portugueses, mesmo nas colônias, de estreitamento de traços culturais com o Brasil. E cita o 

exemplo de Érico Veríssimo, que, quando em visita a Portugal, surpreendeu-se “[...] com 

conhecimento demonstrado sobre a sua obra por um erudito daquele país. „Nem no Brasil 

encontrei tanto interesse pela minha obra‟”. Além de tal depoimento de Veríssimo, relatado 
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por Cidade, foram citados ainda Jorge Amado, Guimarães Rosa e Adonias Filho como 

escritores brasileiros “[...] que gozam de grande popularidade em Portugal”. (Notícia de Redação, 

Jornal da Bahia-BA, 12-13 jun. 1966). 

O segundo deles, trata-se de Branquinho da Fonseca, escritor português, que tem seu 

artigo “Saudação a Jorge Amado” publicado no Suplemento do Diário de Notícias-BA, de 18 de 

setembro de 1966, em que relembra, em visita a Salvador, a reunião de que participou em 

Portugal, há pouco tempo†, com Jorge Amado e um grande número de intelectuais 

portugueses de todas as tendências artísticas, literárias e políticas, que o festejaram com 

admiração e carinho.  

O visitante, de passagem pela cidade das referências amadianas, vê o seu ambiente 

natural, onde a raiz, a flor e o fruto da sua obra cresceram com a força que lhe deu fama: 

“Ainda ontem, na Praça da Sé estive a beber água de coco com dois dos seus `capitães da 

areia´, e era o Jubiabá que da sua dignidade de babalaô descera à humildade de tocar o burro e 

tirar os cocos do alforge. Lá estava uma Gabriela na varanda, sorridente e longínqua”. 

A presença de personagens das narrativas, como se estivessem no meio do povo e em 

contato com seu público, faz parte da construção textual amadiana, com tendências ao 

discurso dialógico bakhtiniano, com acentuadas marcas ritualísticas. 

Na observação constante do texto de Branquinho, o escritor não inventa, vai só buscar 

a realidade das coisas e dos homens, a poesia, o sonho, as alegrias e os dramas, os encantos e 

desencantos que são a vida profunda de cada um: 

                                           
† Provavelmente no início do ano de 1966, quando da viagem de J.A. e família à Europa. 
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A autenticidade de um escritor, a sua verdade, só é alcançada quando parte 
de uma experiência direta, quando se dá antes de dar, quando foi solidário 
com a alegria e a dor, os ideais e as paixões dos que vivem em volta da sua 
vida, que são o seu mundo e o deles. Entre os homens não há distâncias: há 
diferenças que são a prova da inesgotável riqueza criadora.  

 

Tais idéias antecedem e apontam a leitura que mais tarde será feita por Roberto 

DaMatta em A casa & a rua, quando mostra, na segunda fase da obra de Jorge Amado, que o 

autor não pode mais controlar seus personagens e, então, dialoga com eles e por meio deles, 

surgem vozes dissonantes de uma explicação totalizante, racional e prática do mundo social 

brasileiro: 

 

Porque não basta somente explicar as mudanças de tom ou gênero quando o 
autor enfrenta um dilema no seu chamado “campo intelectual”. Será preciso 
também, a meu ver, dar conta do tipo de instrumento que ele utiliza para 
batalhar com todos esses fantasmas que são seus interlocutores e, dentre 
eles, não se pode esquecer o público e, acima de tudo, a própria sociedade do 
produtor com seu sistema de valores. (DaMATTA, 1997, p. 115). 

 

Na seqüência textual, o articulista se refere a Amado como escritor de um país em 

plena força e juventude, com pujança em sua linguagem. Tais características se vêem refletidas 

na obra amadiana, em seu poder de expressar “a poesia, o sonho, a humanidade” (FONSECA, 

Diário de Notícias-BA, 18 set. 1966). 

Quanto ao terceiro depoimento, em 14 de dezembro de 1966, o Diário de Notícias-BA 

anuncia a visita de Beatriz Costa, uma das maiores atrizes de Portugal, que já estivera em 

Salvador em julho, por ocasião do lançamento de Dona Flor. Beatriz é hóspede de Zélia e Jorge 
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Amado e veio, atendendo a convite formulado pelo casal, para assistir à solenidade de 

instalação da Primeira Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, no dia 28 de dezembro, no 

Convento do Carmo. 

Opina a portuguesa que a Bahia é uma terra tradicionalmente conhecida no mundo, em 

face de sua grandeza e da generosidade do seu povo. Acrescenta que “[...] o povo baiano é 

doce, hospitaleiro, inteligente e amável, tendo aprendido a amar a este povo, Bahia e Brasil, 

através dos livros de Jorge Amado, que são os mais lidos em Portugal”. 

Constato, na oportunidade, a importância da obra de Jorge Amado na construção de 

imagens da baianidade e o papel desempenhado por essas imagens no exterior. A própria 

Beatriz acrescenta que Dona Flor: “Já se encontra esgotado em Portugal, na sua 2a. edição, 

tendo sido extraordinária a aceitação, consolidando assim mais uma vitória de Jorge, que 

somente em uma tarde autografou mais de três mil exemplares” (Notícia de Redação, Diário de 

Notícias-BA, 14 dez. 1966). 

Como adverte Marlise Vaz Bridi, em seu estudo de literatura comparada, independente 

de épocas e preocupada com a revivescência dos liames culturais entre os dois povos de língua 

portuguesa, no ensaio “Cultura e Literatura: Portugal e Brasil”: 

 

Como penso que nunca é demais citar os grandes poetas, recorro a Fernando 
Pessoa: “Minha Pátria é a Língua Portuguesa”. É ela que garante a 
possibilidade de mantermos um patrimônio cultural comum, acessível em 
maior ou menor grau a todos os utentes da língua portuguesa, na mesma 
medida em que temos acesso maior ou menor à produção literária de nossa 
própria literatura (no caso, a brasileira) quando vazada em linguagem 
regional. A língua, por sua própria natureza, garante num só tempo a 
diferenciação e a identidade: sabemos que não somos portugueses (assim 
como os portugueses sabem que não são brasileiros, ou os ingleses que não 
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são norte-americanos), mas podemos ler, como nossos, Luiz de Camões, 
Gregório de Matos, Antônio Vieira, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, 
Machado de Assis, Fernando Pessoa, Mário de Andrade, José Saramago e 
tantos outros. (BRIDI, 2003, p. 256). 

 

E também Jorge Amado torna-se motivo de reflexões, principalmente em decorrência 

das inúmeras imagens e representações do Brasil e da Bahia criadas pelas leituras de suas obras, 

mundialmente divulgadas, inclusive em Portugal, e também bastante traduzidas em inúmeras 

línguas.  
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COMUNITARISMO CULTURAL E COMPARATISMO LITERÁRIO NAS 

LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

                     

 

Benjamin Abdala Junior (USP) 

 

 

 

Em intervenção num evento comemorativo dos cem anos da República 

portuguesa, realizado em 2010 na Universidade de Lisboa, destacamos que a grande 

mídia, antes do grande crack financeiro de 2008, naturalizou a imagem utópica do 

mundo das finanças: desregulamentação e flexibilidade como modelo para a economia, 

um desenho naturalmente extensivo às práticas sociais e culturais. De acordo com a 

reiterada agenda que pautava os meios de comunicação, desregulamentação se afinaria 

com liberdade e, esta, nas esferas socioeconômicas, com a competitividade, colocada, 

assim, como critério de eficiência e aspiração maior das empresas, do indivíduo e da 

democracia. O hiperindividualismo associado à condição da vida democrática, e, mais, a 

como uma das inclinações fundamentais do humanismo. Em decorrência do crack, esse 

modo de pensar a realidade, embora continue dominante, viu-se obrigado a se reciclar, 

num gesto análogo ao ocorrido quando do outro  crack das finanças, o de 1929.  

Não obstante essas limitações, firma-se a idéia da necessidade de se renovar 

atitudes, em sentido prospectivo, para nos valer de um paralelismo com os anos de 

1930, descartando, por exemplo, em relação ao campo intelectual, enredos de ambiência 

melancólica, que vieram das frustrações que marcaram a Modernidade. Uma nova 

atitude implica ter a esperança como princípio, presente, por exemplo, na canção 

“Coração de Estudante”, interpretada por Milton do Nascimento
1
, para uma referência 

                                                 
1 Coração de estudante. Música e letra de Milton Nascimento e Wagner Tiso, 1983. 
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aos tempos da redemocratização brasileira e aos recentes movimentos dos jovens 

egípcios: se “Já podaram seus momentos/Desviaram seu destino/Seu sorriso de 

menino/Tantas vezes se escondeu/mas renova-se a esperança/Nova aurora a cada dia/E 

há que se criar do broto/Pra que a vida nos dê flor e fruto”. A canção aponta para aquilo 

que é fundamental para a vida social; logo, também para o campo intelectual 

supranacional, com o qual dialogamos de forma mais direta: acreditar em nossa 

potencialidade subjetiva e objetivá-la em projetos. 

No “coração de estudante” está essa potencialidade (desejo), que motiva as 

transformações, como apontou Ernst Bloch
2
. Um canto, entretanto, que não deixa de ser 

problemático, pois que “Em lágrimas e rios se define/a dialéctica da esperança: nas 

lágrimas que são o espanto e o frio,/nos rios, a torrente que não cansa”, dos versos de 

Carlos de Oliveira
3
, diante do sufoco do regime salazarista. Poesia de resistência, que se 

extravasou em força nos poetas africanos que participavam do processo de libertação 

nacional de seus países. No caderno Poesia negra de expressão portuguesa, organizado 

por Francisco José Tenreiro e Mário Pinto de Andrade, uma ação político-cultural 

associada à Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, o desejo se configura em 

imagens libertárias, como neste fragmento do poema “Aspiração”, Agostinho Neto: “... 

ainda/O meu Desejo/transformado em Força/inspirando as consciências desesperadas”
4
. 

A atual situação política é outra, as hegemonias estabelecidas estão em crise, 

com legitimidades questionadas. Abriu-se um espaço político para reconfigurações de 

estratégias, repactualizações, em nível global. Para quem se situa no Brasil, no âmbito 

da cultura, o momento é de relevar blocos de nossa comunidade lingüístico-cultural, de 

                                                 
2 O princípio esperança. V. 1. Trad.: Nélio Schneider. Rio de Janeiro: EdUERJ-Contraponto, 2005. 
3 “Canto”. In: Obras de Carlos de Oliveira. Lisboa: Editorial Caminho, 1992. p. 130-131. 
4 Poesia negra de expressão portuguesa. Ed facsimilar. Pref. Manuel Ferreira. Linda-a-Velha: África Ed., 
1982. p. 60. 
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forma correlata às estratégias de ordem econômica que vêm sendo desenvolvidas pelo 

país.  Mais particularmente, importa estreitar relações com nosso bloco linguístico-

cultural e também, numa laçada mais ampla, com os países ibero-americanos. O campo 

intelectual que nos aproxima, como se observa na emblemática coletânea poética acima 

mencionada (Poesia negra de expressão portuguesa), configura esse comunitarismo, 

que é o lócus de onde acessamos o mundo. Numa coletânea de “poesia negra”, os 

autores são negros, mestiços e brancos. Como pórtico poético da coletânea, há a 

transcrição de um poema do Nicolás Guillén, em espanhol, colocado com a mais alta  

voz da negritude hispanoamericana. E o poema fala de igualdade étnica e de 

mestiçagem.   É uma ação do campo intelectual dos anos 50, que se vale do diálogo 

entre literaturas e culturas iberoafroamaricanas. 

As redes, na atualidade, são mais amplas, globais, e envolvem desde as esferas 

dos recortes do conhecimento até às da geopolítica. Configuram um mundo de 

fronteiras múltiplas e as questões identitárias devem ser vistas no plural
5
. Outras 

articulações supranacionais se configuram, ao lado daquelas que vieram de nossa 

formação histórica, como ocorrem igualmente nas relações econômicas. O 

comunitarismo lingüístico-cultural é nosso ponto de partida político e constitui, para 

nós, um “nó”, em termos de redes comunicacionais, de onde abrimos “janelas” 

igualmente múltiplas. Pelo comunitarismo cultural, podemos mostrar rostos 

diferenciados, em diálogo com outros. Num mundo em que o inglês tornou-se uma 

espécie de língua franca, é importante que também falemos em português como língua 

de cultura, numa associação mais particularizada com a língua espanhola. 

                                                 
5 Cf. Abdala Junior, Benjamin. Fronteiras múltiplas, identidades plurais. São Paulo: Editora SENAC São 
Paulo, 2002. 
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Ter esperança implica a atualização de gestos prospectivos, tal como ocorreu no 

passado com a literatura social do período entre-guerras, voltando-nos aos anos 30, e 

que se projetou pelos anos da guerra-fria. A grande diferença de situação, quando se 

compara os dois cracks, é que em 1929 a intelectualidade acreditava que as coisas 

poderiam ser diferentes e agora essa manifestação do desejo se mostra mitigada, 

envolvida pelos modelos articulatórios do capitalismo financeiro, para quem viveríamos 

no melhor dos mundos – um eterno presente, da produção e competição. Mais do que a 

força das idéias e da reflexão, continuam dominantes sistemas de modelizações afinados 

com um individualismo narcisista reverenciado pela mídia, que só destaca quem se 

coloca nas passarelas da sociedade do espetáculo. 

Se perspectivas associadas ao capitalistismo acompanharam a colonização, a 

hegemonia desse processo deslocou-se em grande medida da Europa, para sua vertente 

norte-americana, após a Segunda Guerra Mundial. Na colonização dos EUA e outros 

países pautados pelo puritanismo nórdico, foram dominantes formulações contrárias aos 

processos de misturas e o hibridismo cultural, que vieram do contato entre culturas, foi 

escamoteado. No bloco dos países colonizados por Portugal e Espanha, ao contrário, a 

intelectualidade tem visto na diversidade étnica um fator de originalidade e criatividade. 

Adquirem novas nuances, assim, os modos de pensar a realidade afinados com 

configurações de pensamento (forma mentis), que haviam sido “aclimatadas” de acordo 

com as especificidades de cada país. Espelharam, os colonizados, cada um a sua 

maneira, formulações justificativas do processo de colonização.   

As estratégias das elites iberoamericanas, ao contrário desse puritanismo 

excludente, tendem a exaltar a integração, sempre voltadas para branqueamento, em 

termos biológicos e culturais. Mascararam, assim, a estratificação social, como pode ser 
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observado nos teóricos do Segundo Império brasileiro inclinados à mestiçagem, cuja 

elaboração mais completa vai ocorrer, posteriormente, na obra de Gilberto Freyre. São 

hábitos que não se circunscrevem a esse período, que é ponto de chegada de um 

percurso secular, que veio dos tempos das Descobertas. Nos primeiros contatos com os 

ameríndios na colonização portuguesa, como aparece em Partes de África, de Helder 

Macedo, que faz considerações sobre a carta de “achamento” do Brasil, de Pero Vaz de 

Caminha, este, diante da nudez dos índios, observa que se deve “vestir a inocência, 

ensinar esses homens e mulheres os rudimentos da fé cristã”. E declara ”a essa gente 

não lhes falece outra cousa para ser toda cristã que entenderem-nos”. Entendimento de 

fluxo único, sem reciprocidade. Ironicamente, diz o narrador de Partes de África, para a 

inculcação dos seus altos valores lá deixam, “desde logo, dois degredados – dois 

criminosos – foram  incumbidos de iniciar essa piedosa tarefa, para o “acrescentamento 

de nossa santa fé”
6
.   

A consciência crítica de Helder Macedo parte de seu lócus enunciativo: tem 

vivido entre fronteiras, e, ao mesmo tempo, estreitamente vinculado ao comunitarismo 

lingüístico-cultural da língua portuguesa. Observa relevos, contornos, contradições, no 

que poderia ser monologia discursiva. A preocupação de Caminha pela vestimenta, 

curiosamente, teve um corolário posterior, reverso, ironiza, quando da Inquisição: esta, 

ao contrário dos seguidores de Vieira, estava mais preocupada simbolicamente com o 

fato de os colonizadores tirarem suas vestimentas, afastando-se dos fundamentalismos 

religiosos da contra-reforma. Descobrir, nesse sentido, significa tirar as roupas para 

revelar a natureza humana, que constitui, aliás, uma das estratégias discursivas de 

Helder Macedo em sua narrativa, do ponto de vista simbólico. Curiosamente, voltando-

                                                 
6 Lisboa: Editorial Presença, 1991. p. 164. 
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nos à evidência do mundo misturado, Caminha parece se encantar com as “vergonhas” 

das índias, usando o trocadilho de que elas não tinham nenhuma vergonha de 

naturalmente as mostrar aos olhos dos portugueses. Este princípio da contradição já é 

um esboço de arte literária. Diz mais e de forma mais densa das contradições e da 

situação psicossocial dos futuros colonizadores, do que o relato meramente informativo, 

que estava a descoberto na “carta do achamento”.    

Uma das inculcações de poder simbólico colonial, sabemos, foi a classificação 

social a partir da idéia de raça – uma justificativa da dominação dos povos à escala 

mundial, uma construção mental que acabou por marcar as esferas científicas e que vem 

até nossos dias. Diferenças fenotípicas foram classificadas como biológicas, com a raça 

identificada com determinados territórios e constituindo princípio básico de 

classificação social. A idéia de raça foi colocada, assim, como conceito de legitimidade, 

com respaldo na ciência da época. Na vida social, um critério para delimitação de 

lugares e papéis em relação ao poder e da divisão social do trabalho. Culturalmente, os 

traços fenotípicos e culturais dos dominados também foram colocados nessa situação de 

inferioridade. Essas discriminações também ocorreram no interior da Europa, com o 

deslocamento do poder da bacia mediterrânica para o Atlântico Norte, com correlata 

diferenciação fenotípica. Os mediterrâneos seriam uma espécie de europeus de segundo 

nível, rebaixamento creditado aos processos de mestiçagem dessa bacia cultural – um 

ponto de encontro entre Europa, África e Ásia.  

Tais imbricações entre o científico e sociocultural persistem nos modos de 

articulação das ciências experimentais. É importante que a intelectualidade imbuída de 

sentido crítico verifique implicações socioculturais de um saber que chama a si a 

objetividade, aparentemente descartando subjetividades. O processo colonizador leva a 
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hábitos, como a conhecida importação de modelos externos, sem criticidade, para os 

mais variados campos da cultura. Nos estudos linguísticos e literários são comuns as 

importações acríticas dessas fórmulas, como também ocorre nas teorizações das 

ciências experimentais, que preservam essas modelizações, perpetuando assimetrias que 

continuam a nos colonizar. Uma dessas atitudes, nas esferas culturais, que se repete ao 

curso da história entre os atores afinados com políticas coloniais (depois neocoloniais e 

imperiais), é o acesso à última novidade (identificação com a sociedade de consumo), 

que pode significar preservar poder simbólico, na sublocação do mesmo.  

Evidentemente, somos europeizados e aprendemos também com a experiência 

do outro, sobretudo nas interativas redes de comunicação. De forma correlata, nos 

estudos comparados entre nossas literaturas, importa saber o que temos em comum, mas 

também de diferente. Um comparatismo prospectivo para nos conhecermos, inclusive 

nas matizações dos processos históricos que nos envolveram. E se alargarmos a rede 

para uma literatura geral, aspiração romântica, não nos move um universal europeu do 

sonho de um Goethe, mas um áspero concerto entre as literaturas de todas as regiões. 

Em nosso bloco da língua portuguesa, implica pesquisar o que existe de brasileiro num 

português e num africano, com suas diversidades, comutando essas posições, em 

relações de diálogo cultural. Para tanto, além de um comparatismo, politicamente 

crítico, voltado para as circunstâncias históricas da colonização, torna-se necessário um 

outro, o da solidariedade, pautado pelo diálogo de culturas, onde se relevem as 

diferenças e o que elas têm em comum. Logo, comparatismos descolonizados. 

No comparatismo literário, ao se buscar o que temos de próprio e em comum, 

importa considerar a supranacionalidade nas redes estabelecidas. Gesto análogo deve 

ocorrer em relação às produções populares de cada país que circulam em repertórios 
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supranacionais, quando mediatizados pelos campos intelectuais. Observe-se a 

incorporação do ritmo de um trem (comboio) neste fragmento de José Craveirinha: 

 

“E quando  

comboio de magaíza deitou fumo e arrancou 

nos êmbolos a voz de Mpano rezou: 

João-Tavasse-foi-nas-minas 

João-Tavasse-foi-nas-minas 

João-Tavasse-foi-nas-minas”
7
 

 

E o comparemos com um conhecido poema de Solano Trindade: 

¨Trem sujo da Leopoldina 

correndo correndo 

tem gente com fome 

tem gente com fome 

tem gente com fome 

Piiiiii”.
8
  

O objeto moderno (trem), degradado quanto ao uso, transporta o magaíza 

(mineiro contratado
9
) de Moçambique para as minas da África do Sul ou a população 

carente dos subúrbios brasileiros. E o lúdico popular dessa forma de representação faz 

ecoar na consciência do destinatário sons da miséria comum das populações do Índico e 

do Atlântico. As aparentes espontaneidades dessas construções poéticas acabam por 

realçar a agressividade dos agentes alienadores, presente na mobilidade do próprio meio 

de transporte, seja no fluxo assimétrico (margens/centro) para a África do Sul, ou dos 

subúrbios às fábricas do Rio de Janeiro. Do ponto de vista literário, os poemas de José 

Craveirinha e de Solano Trindade pautam-se pela oralidade, sendo de destacar que eles, 

como qualquer texto literário, devem ser considerados em suas respectivas situações 

comunicativas, que envolvem o código literário e as demais séries culturais, além das 

condições de suas recepções.  

                                                 
7 “Mamana Saquina”. In: Karingana ua karingana. Lisboa: Edições 70, 1982. p. 90. 
8 “Tem gente com fome”. In: Cantares do meu povo. São Paulo: Brasiliense, 1980. p. 34. 
9 No período colonial, os moçambicanos constituíram mão-de-obra para o império britânico. O 
governo português era pago por esse “aluguel”.  
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Tais formas de articulação têm sentido político. Internaliza-se no objeto a voz 

que vai questioná-lo. Manifesta-se nos êmbolos que alimentam a locomotiva simbólica 

do poema de José Craveirinha. Os dois poemas valem-se de repertórios literários 

populares em língua portuguesa, modelos articulatórios que se aclimatam nas tensões 

dos processos coloniais/sociais e implicações sociopolíticas a eles associadas. 

Ao curso do tempo e dos espaços geopolíticos, são configurados hábitos, formas 

de pensamento/ação, que ultrapassam as circunstâncias históricas que os motivaram e 

persistem nas esferas da vida cultural. E, enquanto modelos articuladores, ultrapassam o 

recorte do conhecimento que lhe deu origem, migrando de um recorte do conhecimento 

para outros. Por exemplo, da economia para a vida cultural. Historicamente, persistem 

hábitos que vêm dos tempos coloniais como o da importação de modelos estrangeiros 

de forma acrítica, descartando as formas de conhecimento desenvolvidas no próprio 

país. Vem dessas fronteiras a divisão que tem marcado a ação e o pensamento dos atores 

intelectuais brasileiros, que se vêem com os pés assentados ambiguamente em dois 

territórios: um no centro de prestígio, no exterior, e o outro, provavelmente de uma 

perna manca, que o situa com adesão afetiva ao solo do país de origem. Joaquim 

Nabuco já destacava que é característica de qualquer brasileiro, com alguma formação 

na cultura erudita, essa divisão entre Europa e Brasil.10 Isso porque, para ele, a cultura 

do Velho Mundo continha, acumuladas, a memória da trajetória humana e era, por isso, 

critério e repertório para as referências que marcavam e sensibilizavam o imaginário dos 

intelectuais brasileiros. O Novo Mundo, como uma criança, sem memória cultural e de 

história recente (desconsidera-se aqui a história de índios e africanos), seria dependente 

desses modelos. Restava-lhe a afetividade – uma emoção de natureza, creditada à 

                                                 
10 Nabuco, Joaquim. Minha formação. 13.ed. Rio de Janeiro:Topbooks, 1999. 
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origem: o sentimento. Nestas suas palavras, explicita-se o seu eurocentrismo: o 

sentimento é, em nós, brasileiro e, a imaginação, européia.  

Essa divisão Europa/Brasil marca a condição ambígua de nossa intelectualidade, 

dividida entre esses dois pólos de atração, valorizando – é verdade – os monumentos 

culturais europeus. À jovem nação, sempre atrasada, cabia entrar no compasso do 

mundo, ajustando-se aos padrões e níveis de desenvolvimento da civilização européia. 

Não deixa de ser curiosa essa posição de nossa intelectualidade, imbuída ao mesmo 

tempo de um sentimento de exílio: quando Nabuco vai à Europa, sente a ausência da 

pátria; quando está no país, sente a ausência do mundo. Essa dupla ausência implica, na 

verdade, a presença das duas fronteiras, que fazem parte da maneira de ser do intelectual 

brasileiro. A presença da outra fronteira traz marcas de resistência a um modelo de 

identidade unitária, numa situação de afirmação histórica de nossa diferença, como 

acontecia na segunda metade do século XIX. Entretanto, nestes inícios do século XXI, 

onde não apenas a intelectualidade, mas também parte da população trabalhadora 

circula por vários países, radicando-se nas periferias dos grandes centros do processo 

globalizador, essa perspectiva multiidentitária não deixa de contribuir para a reflexão. 

Há para essa população nômade (e para a intelectualidade que pensa nessa direção) uma 

maneira de sentir a realidade que guarda similaridades com de Joaquim Nabuco, 

resguardadas diferenças históricas e sociais: o sentimento de que falta alguma coisa, só 

capaz de ser preenchida, eliminando-se essa sensação de ausência, quando o indivíduo 

(o brasileiro culto) se coloca como cidadão de vários países (ou blocos, como a Europa 

de Nabuco). Mais: essa perspectiva de fronteiras múltiplas, onde o intelectual se 

desenraiza de sua terra de origem sem se enraizar na terra dos outros, coexistindo com 

grupos sociais migrantes de outras culturas (situação atual), favorece a aquisição de 
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hábitos críticos, desde que descarte inclinações assimilacionistas. Através desses 

contatos e ausências, próprios de uma população nômade, em constante circulação e 

deslocamentos, evidenciam-se mais facilmente o sentido plural da identidade: mais 

como um constante vir-a-ser, com um porto de chegada em perspectiva. 

Joaquim Nabuco, ao defender o fundamento europeu da civilização brasileira, 

criticou o romantismo dos que imaginavam poder alcançar uma espécie de “núcleo 

autêntico” da nossa identidade. O indianismo fazia parte da ideologia nacional do 

Segundo Império e veio da Europa. Em contraposição a esse olhar, Sérgio Buarque de 

Holanda divisou o hábito da “cordialidade”
11

, centralizado no patriarcalismo rural 

brasileiro. É decorrência desse olhar centrado no Exterior, a procura de reconhecimento 

no grande mundo europeu. A aceitação dessa condição subalterna é igualmente 

observada na tendência, dominante até os anos de 1950, de a intelectualidade brasileira 

aceitar a exaltação de nossa sentimentalidade, por oposição à razão que seria própria dos 

países colonizadores europeus (França, em especial), tal como a colocou Nabuco. À 

espontaneidade (vale dizer, um sentimento correlato a nossa natureza física, algo dado, 

sem maior elaboração da civilização) opor-se-ia a maturidade do pensamento reflexivo 

europeu. Estaria nessa condição de natureza nossa singularidade nacional.  

Nosso grande ficcionista dos finais do século XIX foi Machado de Assis, que tão 

bem caracterizou a sociedade colonizada da corte brasileira. Seu diálogo tem como 

horizonte o campo intelectual europeu. São abundantes em seus textos comparações 

entre as situações vivenciadas por suas personagens que têm os pés na sociedade do Rio 

de Janeiro e as das que são atrizes de obras de arte identificadas com as culturas 

                                                 
11 Raízes do Brasil. 25 ed. Rio de Janeiro: José Olympio. 1993. A cordialidade, em Sérgio Buarque de 
Holanda, não significa civilidade, mas manifestações de fundo emotivo. 
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européias, que, como padrões, permanecem em seus horizontes de referência. Já na 

literatura social iniciada nos anos de 1930, essas referências já são brasileiras, podendo 

inverter o direcionamento assimétrico como no final do romance Gabriela, cravo e 

canela, de Jorge Amado
12

. Um marinheiro sueco, sem dinheiro para pagar a bebida para 

o árabe Nacib, proprietário do bar, oferece-lhe um broche que ele aceita para presentear 

sua amada Gabriela. E faz a comparação, invertendo o sentido do fluxo cultural: a sereia 

dourada do broche seria a Iemanjá de Estocolmo e suas linhas curvas se identificavam 

com as linhas do corpo de Gabriela.   Exemplo eloqüente dessa perspectiva é Guimarães 

Rosa, cujos narradores, a exemplo de Riobaldo
13

, introjetam em suas falas agrestes um 

“matutear” por onde perpassa toda a cultura erudita do escritor. Inclinações correlatas 

em diálogo, dessas tensões dialógicas aparecerão nas personagens dos musseques 

luandenses da obra de José Luandino Vieira
14

 e nas mitologias do homem do campo de 

Moçambique, em Mia Couto. Na obra de Mia Couto, há ecos do realismo mágico 

latinoamericano (agenciamentos culturais entre América, África diaspórica e Europa). É 

desse último a seguinte epígrafe, que se situa no saber dos griots, para os quais as 

palavras revelam sempre uma mensagem: 

“Se dizia daquela terra que era sonâmbula. Porque enquanto os homens 

dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes 

olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido 

visitados pela fantasia do sonho. Crença dos habitantes de Matimati”
15

. 

Numa laçada mais ampla, pelo comunitarismo étnico do negro, podemos 

destacar Leopold Senghor, que foi um dos grandes poetas da negritude. Numa linha de 

                                                 
12 45 ed. São Paulo: Martins, 1972. 
13 Grande sertão. Veredas. 7. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. 
14 Cf. Nós, os do Makulusu. São Paulo: Editora Ática, 1991. 
15 Terra sonâmbula. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. p. 5. 
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pensamento análoga e mais de quarenta anos depois de Joaquim Nabuco, Senghor dirá, 

na perspectiva do movimento do qual foi um dos fundadores, que o sentimento é negro 

e a razão é branca. Na verdade, formulações discursivas desse teor acabam por 

privilegiar e mitificar a perspectiva européia e circunscrever a identidade – no primeiro 

caso (Nabuco), a nacional brasileira e, no segundo (Senghor), de ordem étnica – ao não 

construído, a natureza contraposta à civilização. Um desenho articulatório similar ao de 

Joaquim Nabuco. É por isso que os movimentos centrados na modernidade não aceitam 

esses atributos de matizes neocoloniais e irão defender a existência no solo crioulo de 

valores civilizacionais, construídos com caracterização própria. É a perspectiva 

antropofágica brasileira e a do calibanismo caribenho. O nome da personagem Caliban, 

da peça A tempestade, de Shakespeare, é anagrama de canibal, palavra por sua vez 

relacionada com os caraíbas, os primitivos habitantes do caribe. Simbolicamente, nossas 

culturas (calibânicas) devoram as culturas européias (de Próspero, o colonizador 

europeu), arrancando delas pedaços que coexistirão, contraditoriamente e em fricções, 

com os de origens ameríndias e africanas.   

Joaquim Nabuco nos circunscreve a uma condição subalterna e continua a ter 

ecos que chegam até nossos dias. Uma limitação histórica, própria de seu tempo e de 

quem se relacionou estreitamente com alguns dos principais atores do campo intelectual 

dos finais do século XIX, como Renan. É necessário, pois, contextualizar a situação 

desses intelectuais, que com ele contribuíram para a construção de nossa própria 

imagem, em tempos de formação de nosso estado nacional. Quando, por exemplo, 

Nabuco realça o verde da paisagem brasileira ao retornar de uma viagem à Europa, esta 

é uma forma de se buscar a nossa sentimentalidade, de acordo com uma forma de a 

intelectualidade pensar o Brasil, questionada a partir das décadas de 1920 e 1930. Esse 
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hábito, em formas variantes, persiste (sobrevivência da forma), em processos de 

comutação, substituindo-se atores e locais, diante de fluxos neocoloniais e imperiais.  

Contrafluxos a essas formulações hegemônicas (internas ou externas) podem ser 

encontradas nas literaturas sociais iniciadas no período entre-guerras. Na particularidade 

brasileira e diante do campo intelectual de nosso bloco comunitário, pode ser referida a 

obra de Graciliano Ramos. Em seu romance São Bernardo
16

, a cidade e o campo 

aparecem casados simbolicamente através das personagens Paulo Honório e Madalena. 

Não conseguem um trânsito harmônico entre si, mas fricções. Há contradições nessa 

junção rural e urbano: se Paulo Honório pode ser entendido como um novo empresário, 

o empresário burguês que se afasta do patriarcalismo rural, ele não deixa de manter 

hábitos senhoriais, não se adequando aos tempos modernos e a seus valores mais 

democráticos, que o levariam a aceitar os valores da mulher culta, intelectual e 

socialista, por opção política. Esse desencontro – a não consideração da diferença - é a 

tragédia pessoal de Paulo Honório, mas poderia ser vivida por outros atores do 

“capitalismo selvagem”
17

  brasileiro, em qualquer parte do país.  

É curiosa a estratégia narrativa usada por Graciliano Ramos para construir São 

Bernardo, visto concentrar-se na perspectiva de um narrador inculto e retrógrado, 

inabilitado, portanto, para escrever um romance. É a partir desse ângulo restrito, 

estranho ao âmbito de um intelectual cosmopolita, que ele vai procurar apresentar uma 

imagem nova do campo. Trata-se de uma opção consciente, por não se submeter à 

linguagem cristalizada nas academias citadinas, o que lhe permite afastar-se do senso 

comum da cultura letrada das elites intelectuais urbanas. A inovação veio da 

                                                 
16 São Bernardo. 27. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 1977. 
17 Conceito de Florestan Fernandes (Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de 
Janeiro: Zahar , 1972). 
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interpenetração dos registros populares e culto da linguagem, descartando a estereotipia 

do formalismo lingüístico dos bacharéis, um registro vazio execrado pelo escritor.  

A representação de linguagem e cultura de personagens regionais traduz, com 

mais visibilidade, sobretudo pelo contraste, o processo de inserção híbrida do brasileiro 

no modo de produção capitalista. As mudanças que daí decorrem podem ser 

vislumbradas nas diferenças que se vão estabelecendo no modus vivendi,  na cultura, na 

linguagem. A técnica de composição do romance, inversamente ao que se espera de um 

romance regionalista, não é linear como nas histórias populares, oriundas da tradição 

oral. Vale-se Graciliano, ao contrário, de sofisticadas articulações próprias da tradição 

erudita, como a do romance embutido no romance, a fragmentação e a superposição de 

planos, os fluxos de consciência, o discurso indireto livre.  

Situado no cruzamento entre o mundo rural e o urbano, Paulo Honório é um 

narrador híbrido, em vários níveis. Troca a obsessão de ampliar a fazenda São Bernardo 

pela escrita do romance São Bernardo, espaço de efetiva transmissão da experiência. O 

confronto, diante do espelho, entre o Paulo Honório empresário e o Paulo Honório 

escritor, que ao rememorar pode criticar o outro, provoca o aparecimento de novas 

imagens, a exemplo da distorção fundamental para a revelação; ou das dessimetrias que 

favorecem o distanciamento necessário ao auto-conhecimento. As mãos que modelavam 

a matéria do romance acabaram na verdade dando forma a si mesmas, em configurações 

não previstas no projeto inicial de Paulo Honório, revelando o que havia de cabeludo e 

monstruoso na experiência que ele, enquanto fazendeiro, pretende transmitir. Em 

imagens sobrepostas, as mesmas mãos que destroem enquanto constroem a propriedade, 

são as que restauram a humanidade perdida, quando se voltam para o novo traçado 

simbólico de uma realidade que teima em fugir ao controle imaginário da personagem. 
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Graciliano articula-se com o campo intelectual que comunitariamente levaria aos 

escritores chamados de neo-realistas em Portugal e aos países africanos, cuja 

intelectualidade tomava consciência da situação política de seus países. Ele próprio foi 

marcado pelas estratégias literárias de um Eça de Queirós, mas não só: em sua ficção 

está a tradição literária brasileira, inclusive Machado de Assis. Depois foi a vez de os 

escritores portugueses serem marcados por sua literatura: descobriram um Eça 

aclimatado socialmente, revolucionário, a par do reformista que encontravam na leitura 

direta desse clássico da literatura portuguesa. Em Cabo Verde, essa circulação 

supranacional chega à obra de Manuel Lopes, que procurava “fincar o pé” em sua terra, 

apesar da tragédia das secas, também em termos de representação literária
18

. Do 

regional, chegou, assim, ao nacional e ao supranacional, pelo viés comunitário. 

Estamos longe do eurocentrismo positivista dos estudos das “fontes”, mas os 

cânones continuam a vir dos países da Europa Ocidental. São deles as literaturas 

“maiores” e as outras, ao sul da Europa e do mundo colonizado, as “menores”. Em 

literatura comparada, esse primeiro modelo de estudo correspondeu à hegemonia teórica 

francesa, substituída pela norte-americana em meados do século XX, onde os recortes 

nacionais foram vistos em suas interações supranacionais. Como indica Cláudio 

Guillén, afirma-se, então, o momento da supranacionalidade, para além das fronteiras 

nacionais
19

. Desloca-se a hegemonia, em termos de literatura comparada, para a outra 

margem do Atlântico Norte. As hegemonias nunca são totalizantes. Se nessas 

teorizações da década de 50 aparecem formalismos e desconsiderações político-sociais, 

surgirão, nas décadas finais do século, novas perspectivas para os estudos comparados, 

                                                 
18 Os flagelados do vento leste. São Paulo: Editora Ática, 1979. 
19 Introducción a La literatura comparada (Ayer y hoy). Barcelona: Tusquets Editores, 2005. 
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imbuídos de sentidos políticos, presentes nas obras de Fredrick Jameson e de Edward 

W. Said. São as contradições dentro do mesmo sistema, que envolvem a imagem de 

vida democrática, que cria o efeito de legitimidade para justificar a hegemonia. 

Edward W. Said desenvolveu a tese, na perspectiva de sua crítica política, de 

que a cultura integra a ação colonizadora, um espaço de tensões/conflitos. O próprio 

conceito de Oriente foi cunhado para justificar o domínio imperial dos “outros”, sempre 

inferiores
20

. Um desenho análogo ao dos africanos, para justificar a escravidão. Para 

Said, a análise dessas tensões entre o império e as colônias envolve tratar cultura e 

imperialismo numa relação de interdependência. E é com esse horizonte, que é 

importante estudar a forma mentis desse processo. Em termos de intersubjetividade, o 

desenho que envolve relações de dominação, no plano interno dos blocos hegemônicos 

e das regiões subalternas, corresponde aos gestos coloniais, que continuam a marcar a 

vida subjetiva e cultural desses povos, seus universos simbólicos.  

Novas hegemonias (muitas vezes atuando em bloco com as hegemonias 

anteriores) continuam a reproduzir o traço comum de outros dominadores da história 

mundial: o etnocentrismo. Articulam-se conjuntamente nesse processo de 

mundialização: o capitalismo, a colonização com suas assimetrias e seu etnocentrismo. 

Foi assim que desde os tempos coloniais o eurocentrismo procurou estabelecer a 

inteligibilidade. A universalidade abstrata sobre um domínio mundial concreto. E como 

essa inteligibilidade conceitualmente manipulada, inferiorizavam, tanto em discursos 

científicos quanto leigos, os espaços, povos e culturas das colônias e apontavam a sua 

necessidade de evolução em amplos sentidos. Hoje, essa inclinação persiste nos olhares, 

                                                 
20 Cf. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Trad.: Tomás Rosa Bueno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 
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práticas e representações que permitem a continuidade da dominação e manutenção de 

determinadas hegemonias e hierarquizações, mesmo que de forma sutil, ininteligível, 

naturalizada ou compartilhada por todos. Um amplo sistema de modelização, em 

dimensão planetária. Entretanto, articulando-se pelas brechas do sistema, há numerosas 

comunidades marginalizadas no próprio centro, como os irlandeses, ciganos, negros, 

latino-americanos, judeus, muçulmanos, os habitantes das periferias, gays, lésbicas etc. 

Foi nesse contexto situacional que apareceram as obras de Fredrick Jameson, Edward 

W. Said, Homi K. Bhabha e Stuart Hall, entre outros. 

O eurocentrismo – como se vê - corresponde hoje à ocidentalização, que se 

alarga em dimensão planetária. Evidentemente, convém repetir, aprendemos com a 

experiência do outro. Afinal, somos todos misturados. As identidades são sempre 

plurais, já indicamos. Não obstante, uma certa hibridização que conflui para uma 

espécie de plasticização indefinidora de fronteiras, que, na verdade, são configuradas e 

múltiplas, pode ser estratégia similar à da mestiçagem das elites brasileiras: mesclagens 

tendentes a formulações eurocêntricas. Somos múltiplos e uma visão crítica das 

implicações políticas de predicações resultantes dos contatos culturais (nível individual, 

nacional, social), verificará que eles se atritam e não deixam de se estabelecer 

hierarquizações. Assim são os hábitos
21

, que em suas linhas articulatórias impregnam os 

atores sociais, mesmo em situações que poderiam contraditá-los. Observe-se o romance 

                                                 
21 Associamos o conceito de habitus, de Pierre Bourdieu, ao de modelo de articulação que vem da 
práxis (o homem com ser ontocriativo). Para Bourdieu o “habitus, como indica a palavra, é um 
conhecimento adquirido e também um haver, um capital (de um sujeito transcendental da tradição 
idealista) o habitus, a hexis, indica a disposição incorporada, quase postural -, mas sim o de um 
agente em acção: tratava-se de chamar a atenção para o `primado da razão prática´ de que falava 
Fichte, retornando ao idealismo, como Marx sugeria nas Teses sobre Feuerbach, o  `lado activo´ do 
conhecimento prático que a tradição materialista, sobretudo com a teoria do reflexo, tinha 
abandonado (O poder simbólico. Trad.: Fernando Tomaz. Lisboa: Difel / Rio de Janeiro: Bertrand, 
1989. p. 61. 
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Mayombe, de Pepetela, escrito em plena guerrilha das lutas de libertação nacional de 

Angola. O narrador destaca linhas de articulação de hábitos, que impregnam suas 

personagens, deixando à mostra as reais motivações dos guerrilheiros, mitificados pelos 

discursos oficiais. Citemos uma personagem feminina, que de um ângulo periférico 

analisa a situação que vivencia:  

“Isso é que me enraivece. Queremos transformar o mundo e somos incapazes de 

nos transformar a nós próprios. Queremos ser livres, fazer a nossa vontade, e a todo 

momento arranjamos desculpas para reprimir nossos desejos. E o pior é que nos 

convencemos com as nossas próprias desculpas, deixamos de ser lúcidos. Só covardia. 

É medo de nos enfrentarmos, é um medo que nos ficou dos tempos em que temíamos a 

Deus, ou o pai ou o professor, é sempre o mesmo agente repressivo. Somos uns 

alienados. O escravo era totalmente alienado. Nós somos piores, porque nos alienamos a 

nós próprios. Há correntes que já se quebraram mas continuamos a transportá-las 

conosco, por medo de as deitarmos fora e depois nos sentirmos nus.”
22

 

Vieram de nossa formação hábitos alienados e as formas culturais, tal como as 

formas políticas, sociais e econômicas, resistem. Há nelas, de um lado, uma experiência 

acumulada; e, de outro, naturalizações que tendem a solidificar hegemonias. Constituem 

desenhos ou linhas que modelam caracteres, definindo papéis sociais. O grande 

problema, do ponto de vista político, é que tais impregnações fazem parte do cotidiano e 

configuram as expectativas de cada ator social, dirigente ou dirigido.  Tais gestos 

alienantes serão mais enfáticos na obra posterior de Pepetela, quando ironizará a nova 

sociedade urbana de Angola, ao lado de escritores como Manuel Rui. 

                                                 
22  São Paulo: Ática, 1982. p. 208. 
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Das identidades individuais às coletivas, podemos observar - em acréscimo ao 

conceito de Benedict Andersen de que o estado-nação é uma comunidade imaginada
23

 -, 

que essa comunidade só vem da articulação socioeconômica dessa comunidade, com 

seu sistema de poder. É, assim, o estado-nação moderno, formado na Europa 

paralelamente à dominação colonial. Colocou-se politicamente em causa nesse processo 

Europa/colônias – ontem, como hoje - a administração das diferenças e suas 

implicações político-sociais. Portugal, com baixa densidade populacional, teve de entrar 

num corpo-a-corpo com os povos das colônias e o Brasil foi colonizado, tendo como 

principais agentes os crioulos (mestiços) brasileiros, ativos também na colonização de 

Angola até o século XIX. Nos EUA, houve um transplante mais efetivo da população 

européia e o estabelecimento de um estado dos “brancos”, originalmente puritanos, que 

se recusaram à mistura. Conseqüência: extermínio dos ameríndios e o apartheid dos ex-

escravos. Só a partir da segunda metade do século XX, essas populações das margens 

começaram a fazer valer seus direitos de cidadania. E ganharam peso político-social e 

cultural, mais recentemente, pela presença ativa da grande população de migrantes, que 

vieram de outras margens. A discussão sobre a mestiçagem, escamoteada pelas elites 

norte-americanas, ganhou as universidades e já é matéria de sua indústria cultural.  

O eurocentrismo fixou a história unilinear de que a Europa teria suas origens na 

Grécia/Roma clássicas. Desconsiderou o fato de que as culturas européias tiveram como 

base saberes da bacia mediterrânica, onde muitos povos foram fundamentais. Entre eles, 

muito antes de gregos e romanos, os egípcios, de população negra. Foi na península 

ibérica que se constituíram os primeiros estados modernos. Na atualidade, considerar a 

comunidade supranacional iberoafroamericana implica um certo sentido de 

                                                 
23 Nação e consciência nacional. Trad. Lólio L. de Oliveira. São Paulo: Ática, 1986. 
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antieurocentrismo, para com os países centrais, e certamente aponta para um 

comparatismo literário-cultural sul-sul (em sentido largo), com implicações políticas, tal 

como o do leste-oeste, que aparece nos estudos de Homi Bhabha
24

, entre outros.  

Os estudos pautados pelo eurocentrismo desconsideram a potencialidade 

subjetiva do outro, visto sempre como objeto e não como sujeito capaz de produzir (e 

não apenas reproduzir especularmente) o conhecimento. Defendem uma falsa 

neutralidade epistêmica, desconsiderando a potencialidade de quem produz 

conhecimento na periferia, a não ser daqueles que espelham hábitos de colonizados. 

Pode-se falar de um mito da objetividade e da cientificidade que esconde a 

subjetividade e os interesses do lócus enunciativo de quem fala, tomado em suas 

dimensões individuais e sociais. Na verdade, essa desconsideração está associada à 

história do eurocentrismo que vem do processo colonial e que, de várias formas, acaba 

por exteriorizar ou encobrir uma maneira de pensar o mundo marcado pela 

discriminação.  

Não se trata na atualidade, por outro lado, de comutar maniqueisticamente esse 

processo, invertendo a polaridade, tornando o dominado como dominante. No caso que 

se observa nos EUA, numa sociedade marcada pelo puritanismo dos brancos e o 

consequente apartheid, de tornar o que era inferior como superior. A xenofobia, em 

termos de política identitária, pode conduzir à balcanização à escala mundial, tendo 

como corolário a recolocação essencialista de princípios identitários. Uma nova face, 

subalterna, que vem do discurso hegemônico que pretende negar. Observe-se este 

registro autocrítico de Rui Knopfli, que teve uma trajetória sociopolítica inversa à de 

José Craveirinha: 

                                                 
24 O local da cultura. Trad.: M. Ávila, E. L. L. Reis, G. R. Gonçalves. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 
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Europeu, me dizem. 

Eivam-me de literatura e doutrina 

européias 

e eu europeu me chamam 

 

Não sei se o que escrevo tem a raiz de algum 

pensamento europeu. 

É provável... Não. É certo, 

mas africano sou.
25

 

 

Em termos de hábitos, perspectivas de alguma forma associadas ao mito 

eurocêntrico (não apenas à presença das culturas européias), estão em toda parte, de 

forma evidente ou implícita, realizando uma classificação de culturas e espaços. Os 

grandes clássicos são europeus e, como ocorre na perspectiva tradicionalista, nossos 

autores sempre copiaram o que vem da Europa; falamos de Oriente Médio, a partir do 

olho europeu etc. E a mídia inculca que os “insurgentes” (não são “revolucionários”), 

que não aceitam regras ditas civilizadas, são os outros, que são intrusos em sua própria 

terra, como outrora os índios nos EUA, diante dos puritanos ingleses. Em nosso 

cotidiano, continua o olhar colonial, naturalizado: nós constituímos nações, eles, os 

outros, as tribos; temos nossa cultura, o folclore é deles; nós temos nossa arte, eles se 

restringem ao artesanato. Observe-se que essa forma de pensar envolve não apenas 

centro e periferia, mas as relações regionais e também sociais, em qualquer espaço. 

São reproduzidos, assim, repertórios de um processo de colonização mais amplo, 

que se manifesta em termos de desenhos assimilacionistas de formas de pensamento e 

de ação, entre países, bloco de países, regiões, situações sociais. Os desenhos são 

configurados para discriminalizar e valorizar unilateralmente os espaços hegemônicos, 

                                                 
25 “Naturalidade”. In: O país dos outros. Lourenço Marques: Ed. do Autor, 1959. p.15. 
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dentro e fora do país, preservando a assimetria dos fluxos econômicos e culturais. 

Cultura e capitalismo caminham juntos, tal como cultura e imperialismo. 

Para finalizar estas notas críticas, convém sublinhar que elas foram 

desenvolvidas a partir da consideração de duas tendências do poder imperial e das 

assimetrias dos fluxos culturais que provocam: uma, de administração da diferença e, 

outra, de autoritarismo explícito; entre esses pólos, como na política em geral, há 

infinidades de situações.  Tendências hegemônicas afins das desenvolvidas por Barack 

Obama apontam para o estabelecimento de nova legitimidade. Hegemonia pressupõe 

efeito consensual de legitimidade. Concessões são necessárias para mantê-la, sobretudo 

neste momento de repactualizações. Afirmam-se, não obstante as reações da direita 

xenófoba, desejos mais sutis de conexões inclinadas a misturas e à transculturação, por 

parte dessa nova hegemonia que se desenha, mas tendentes a propósitos de dominação e 

de hierarquização. Entretanto, já que as coisas são misturadas, essa pretendida 

homogeneização globalizadora tem criado bases para a ascensão das diferenças, o que 

não deixa de turvar o olhar eurocêntrico. A hegemonia não é plena, mas porosa. 

Não se trata de se discutir a qualidade e a relevância dos saberes de origem 

européia, mas simplesmente a pretensão de que os mesmos tendem a ser sempre 

universais e superiores em relação aos saberes criados pelos grupos humanos 

espalhados pelo planeta. Afirma-se com esse horizonte, no campo da literatura 

comparada, a crítica política, como o fez Edward W. Said, que problematiza as 

diferenças, e, como pretendemos, sob mediação de blocos comunitários. Do texto 

literário às demais séries culturais, valorizando assim o modo (subjetivo) de 
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conhecimento da realidade que provém da literatura
26

, onde se manifestam as dimensões 

do desejo (potencialidade subjetiva), em nível não apenas individual, mas também das 

aspirações dos grupos sociais. 
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TEMPO E SUBJETIVIDADE EM TRÊS POEMAS DE JOSÉ LUÍS PEIXOTO 

Cibele Lopresti Costa* 

 

Os três poemas do livro Cal, de José Luís Peixoto, parecem oferecer uma imagem 

particular de memória, uma fotografia de afetos. A composição das imagens poéticas 

relaciona intrinsecamente o tempo e espaço da matéria que constitui a memória, tornando-

os amalgamados e apontando para a representação de uma paisagem estética que 

contempla as experiências afetivas do eu lírico. Para a observação dessa imagética, foram 

apreciadas as ideias de Bachelard, em A poética do espaço, e as de Bergson, em O pensamento e o 

movente.   

Em Bachelard, tem-se que o estado de devaneio faz parte da natureza da poesia, já 

que pressupõe uma atitude livre e potencialmente criativa em sua realização. Aquele que se 

depara com a experiência poética, pode reanimar imaginação e memória, abandonando a 

noção de tempo sucessivo e atualizando a consciência existente na infância, a qual é 

denominada tempo de liberdade criadora. A essa ideia pareceu-nos possível relacionar o 

que diz Bergson sobre a percepção do tempo. Segundo o autor, “tempo é mobilidade” 

(BERGSON, 2006, p. 5) e sua duração pode ser traduzida na interrelação entre momento 

presente, vida interior e estado de alma do sujeito. Pode-se, assim, conceber o tempo como 

a relação intrínseca entre a impressão da experiência passada, a percepção do presente e 

potencialidade do futuro, e não na ação cumulativa da linha do tempo. Ou seja, tem-se aqui 

a noção de tempo como subjetividade e não como materialidade. 

                                                           
* Doutoranda em Literatura Portuguesa na USP e mestre pela PUC-SP. 
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O que se pretende nesse artigo é observar como os três poemas de José Luís 

Peixoto projetam a subjetividade do eu lírico nas imagens poéticas, e em que medida a 

representação do tempo e do espaço são categorias primordiais para a representação de sua 

vida interior. 

 Vamos aos poemas:  

 

I. (Sem título) 

     

   “Olhe os seus netos. Eles hão-de querer que o avô 
   lhes dê moedas de cinco escudos e lhes pergunte 
   se passam de ano. 
 
   Olhe as suas filhas. Elas hão-de querer um pai 
   ainda mais velho. 
 
   Setembro. Não se esqueça de setembro. 
 
   As oliveiras estão carregadas de abundância, 
   os estorninhos desfazem-se no ar.” 

(PEIXOTO, 2007, p. 37) 

 

 O primeiro poema desse livro apresenta tom narrativo, o que parece combinar com 

os contos que o antecedem em Cal. Entretanto, há um estranhamento, pois há quebra 

imagética na forma prosaica e o texto se organiza em forma de versos. A presença da voz 

narrativa no poema será a porta de entrada para essa leitura. 

 O poema tem quatro estrofes. A primeira e a segunda começam com o uso da 

forma imperativa do verbo: “olhe”. Há um convite para o diálogo, aliás, uma convocatória: 

é preciso que se observe algo que está passando despercebido, ou seja, o texto desperta a 

atenção do interlocutor para o agora. As palavras “netos” e “filhas” das duas primeiras 

estrofes constroem imagens de tempo, pois sugerem o momento da maturidade. Em 
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seguida, “hão-de” virtualiza o tempo da velhice que está por vir. Tem-se, assim, o presente 

desdobrado na imagem do futuro: “olhe os seus netos.” (...) “olhe suas filhas. Elas hão-de 

querer um pai ainda mais velho”. Os versos colocam em questão a experiência subjetiva no 

tempo-espaço.   

 Nesses versos, o tempo presente anuncia aquele que há de vir. Na qualidade do 

hoje está a qualidade do amanhã, e no retrato do tempo há o retrato do devir que sustenta, 

por meio da imagética, um futuro possível. Assim, o homem atual é o prenúncio do 

homem do amanhã e a consciência disso modifica o sujeito a quem se dirige o emissor. 

 A terceira estrofe começa por nomear o tempo. “Setembro”. Há a atualização da 

experiência de outros setembros no eco instaurado em “não se esqueça”. Entretanto, o que 

reverbera são sensações e não acontecimentos. Na atualização da vida anterior e interior, a 

voz lírica presentifica o olhar e o alerta para a qualidade do estado de alma.  É um lembrete 

para o que não se deve esquecer, um convite à reflexão sobre a subjetividade. 

 Isso parece se confirmar no início da última estrofe. Em “As oliveiras carregadas de 

abundância”, a hipérbole sugere a frutificação da terra provedora, da gaia. A vida se realiza 

no tempo dos frutos maduros. O uso da forma verbal “estão” fotografa o instante e sugere 

ao interlocutor que o presente materializa o futuro na possibilidade da colheita. A imagem 

da terra fértil reflete um sujeito pronto a ser em si, a mostrar-se. O poema torna-se imagem 

geográfica e, ao mesmo tempo, imagem de sentimento.    

 Para fechar o poema, o eu lírico conclui: “os estorninhos desfazem-se no ar”. Os 

estorninhos são pássaros que desaparecem em revoada, sugerindo a ação temporal. O 

caráter efêmero do tempo retratado poeticamente faz ecoar o desejo de que se aproveite o 

instante.  
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 Porém, em estado de dicionário, a palavra estorninho também se refere à pessoa 

estouvada, leviana, o que pode ampliar a significação do poema. Ao redimensionar a noção 

de tempo, o eu lírico desperta o olhar do interlocutor e, na imagem das oliveiras carregadas 

de abundância, parece querer desfazer a distração do interlocutor quanto à qualidade do 

que se pode viver. E a leviandade caracteriza a má escolha mediante a consciência da 

efemeridade do tempo.    

  

II. (Sem título) 

 

   “As mulheres de 80 anos sentam-se em todas as cadeiras 
   como se estivessem sentadas em tronos. Podem ter anéis 
   nos dedos, como podem ter lenços de assoar nos bolsos. 
 
   Em natais, festas de aniversário com pão-de-ló, ou em 
   casamentos, as mulheres de 80 anos reúnem uma 
   assembleia de afilhadas solteiras e explicam-lhes 
 
   que a vida é transparente e que o passado, fechado em  
   armários que rangem durante a noite, brilha às vezes, como 
   as pratas dos chocolates que entregam nas mãos das     
   [crianças.”  

(PEIXOTO, 2007, p. 75) 

 

 Embora o tom discursivo esteja presente no poema, a impressão de quebra ou 

rompimento permeia a leitura a cada mudança de verso. Esse recurso obriga o leitor a 

procurar a cadência rítmica do texto e, nessa busca, parece se configurar a imagem de sua 

sonoridade, cuja marca é a surpresa e descontinuidade. Essa imagem confere ao poema 

certo poder impositivo sobre o leitor, ao mesmo tempo em que reforça a majestade da 

figura da mulher de oitenta anos. 

 A primeira estrofe descreve as idosas. A palavra “como” aparece duas vezes, 

fazendo da comparação um recurso estilístico valoroso para a apresentação delas como 
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rainhas escondidas. O eu lírico constrói similitude entre cadeiras e tronos, anéis e lenços de 

assoar. A imagética está a serviço da valorização da idade avançada. 

 O reinado ainda é tema da segunda estrofe. São elas que agrupam as mulheres mais 

novas para ensinamentos. O final repentino da segunda estrofe antecipa sua sabedoria. Ao 

interromper a voz em “explicam-lhes”, o poema gera expectativa sobre o que elas sabem e 

intensifica o desejo do leitor de aprender com elas.  

 A associação entre a imagem das mulheres de oitenta anos e o ensinamento delas 

sugere o que elas são em si. O poema demonstra que elas contêm o tempo e o espaço 

necessários para o desvelamento da vida. De tal maneira completas assim, não há sabedoria 

que lhas escapem.   

 Na última estrofe, o eu lírico dá voz às mulheres e a descrição é substituída pela 

revelação de sua sabedoria. A construção sintática paralela – “que a vida (...) que o 

passado(...)”- estabelece relação entre vida e passado e se constrói outra comparação. A 

chave do poema anuncia que, segundo a sabedoria das mulheres, a vida é transparente e 

não há como ocultá-la imageticamente; entretanto, o passado, sim. A sabedoria está em 

arquitetar a imagem do que foi vivido, segundo as impressões da alma. O elemento 

comparativo “como” colabora para criar a imagem da memória: 

 

   “que a vida é transparente e que o passado, fechado em  

   armários que rangem durante a noite, brilha às vezes, como 
   as pratas dos chocolates que entregam nas mãos das     
  [crianças.” (PEIXOTO, 2007, p. 75) 

 

 Tem-se, na última estrofe, uma relação paralelística que elucida a relação entre 

presente e passado. Há a sugestão de que vida é presente e, por isso, transparente. Quanto 

ao passado, está contido no armário fechado, espaço de memória que delimita a experiência 
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vivida. O ranger das portas ativa a lembrança, retomando as imagens da memória. Quando 

isso acontece, tornam-se objetos brilhantes, delícias nas mãos de crianças. 

 Tem-se aí a volta ao passado como retomada da experiência vivificada. Há o 

registro intencional do resgate das “imagens do espaço feliz”, conforme cita Bachelard na sua 

Poética do Espaço (2008, p.19). Assim, a noção de espaço volta a aparecer amalgamado ao 

tempo, sugerindo a geografia das emoções.   

 

III. A gente corremos pelas ruas da vila 

 

   “O céu das hortas é maior do que  
   o mundo: 
   a vila apresenta ruas calcetadas para 
   homens de sapatinho fino, mulheres 
   sozinhas e cachopos: eh, cachopo 
   de má raça. 
 
   Vamos aos figos e passamos 
   a vida: 
   a vila, às vezes, é desenhada 
   por esta aragem que é o lápis 
   de um carpinteiro. Quem é que é 
   o teu pai? perguntam os velhos 
   sentados num banco de jardim. 
 
   A gente corremos pelas ruas da vila. 
 
   Eu já vi as laranjeiras e as janelas 
   abertas no verão. Pranta-te quedo, 
   dizem as velhas de olhos pretos. 
 
   Vamos fazer um mandado, vamos dizer 
   o tempo: 
   porque a gente corremos pelas ruas da vila 
   e sabemos que é Tia Rosa do Queimado 
   e ainda não temos a cegueira de ser grandes.” 

(PEIXOTO, 2007, p. 231-232) 
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 O terceiro e último poema é o único que tem título e será por ele que 

começaremos. Nele há o privilégio do coloquialismo: “a gente corremos pelas ruas da vila”. 

O sujeito singular a que corresponde o verbo plural revela a informalidade da situação e, na 

imagem da linguagem, se constrói a representação do tempo de criança. Dessa forma, a 

silepse colabora para a construção de sentido, isto é, colabora para presentificar a 

experiência de outro tempo. Assim, o ponto de vista do leitor é transportado para a as ruas 

da vila, e a linguagem passa a materializar a situação representada no retrato de um tempo.  

 O foco inicial é a vila, suas ruas e moradores, produzindo uma imagem estática. O 

destaque se refere às mulheres e aos homens: elas, sozinhas e eles, de “má raça”. A partir 

daí se desenrolam experiências vividas ou assistidas, pois não sabemos por que eles são 

descritos como maus e elas, sozinhas. A imagem oferece um flash de memória que se 

desloca para o tempo-espaço em que tudo se vê e pouco se explica, o tempo da infância.  

 Na segunda estrofe, a voz lírica sugere mudança de ponto de vista, movimento de 

olhar. Nesse deslocamento, o poema amplia seu caráter polissêmico. Os figos, a vida que 

passa, a vila, os velhos, tudo é objeto de representação que se entrelaça e aponta para a 

construção de subjetividade, pois mira a experiência subjetiva e não a concretude do 

tempo-espaço. Assim, o objeto de representação do poema passa ser o universo íntimo, o 

espaço da subjetivação. Essa imagem é reforçada na relação estabelecida entre terra e arte e 

na implicação do gesto do artista que pinta a imagem: “esta aragem que é o lápis de um 

carpinteiro”. Terra e papel tornam-se espaços de poesia. 

 A próxima estrofe repete o título, transformando-o em refrão e fazendo correr 

nossos olhos para outro instante. Ele, ao mesmo tempo, liga as estrofes e estabelece 

intervalo entre tempos, já que a próxima estrofe apresenta um verbo no passado. Como no 
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poema anterior, a imagética está a serviço de tempos aparentemente diferentes, mas que se 

condensam no presente, fazendo do agora a composição de todos os acontecimentos. A 

leitura deste poema pode se configurar como o retrato anagramático da memória. Em 

“pranta-te quedo”, a voz do eu lírico se dilui na voz das velhas que silenciam e, ao chorar, 

anunciam o que já foi. No pranto, há memória; no silêncio, o devir.     

 Por fim, o poema intima o leitor: “vamos dizer/o tempo”. Aqui ele se refere ao 

tempo dos acontecimentos do lugar. Nesse fragmento, a imagem da vila se confunde com 

o retrato do tempo, ou seja, na representação da espacialidade reside o tempo que se quer 

resgatar.  

 A metáfora da cegueira surge como momento ironicamente epifânico. A 

representação do tempo da memória só é possível porque ainda não há a “cegueira de ser 

grandes”. Fica revelado que, para retratar poeticamente o passado, é preciso ter olhos de 

criança. Entretanto, sabendo-se adulto, para poetizar é preciso atualizar paisagens sentidas, 

isto é, recuperar a vivência e visão infantis. No poema, o tempo da memória cristaliza 

todos os tempos em um único, na medida em que atualiza as imagens do passado como 

experiência existencial disponível, como potência que pode ser eternamente ressignificada. 

 

(In)Conclusão 

 

   “(...) esse passado morto tem em nós um futuro, o     

   futuro de suas imagens vivas, o futuro do devaneio     
   que se abre diante de toda imagem  
   redescoberta.” (BACHELARD, 2009, p. 107) 

 

 Todos os poemas traçam imagens de lembranças, atualizam momentos do passado 

ou do futuro, presentificam histórias. A leitura sequenciada dos textos sugere ao leitor que 
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o papel em branco é o espaço do artista para eternizar o que não deve ser esquecido ou 

antecipar o que deve ser sentido. O que aciona esse dever em relação ao tempo é o desejo 

ou princípio do prazer que rege o devaneio. Entretanto, os poemas aqui estudados não se 

referem a acontecimentos, mas ao tempo que singulariza momentos poéticos. 

 Para tanto, uma das estratégias utilizadas é a representação dos espaços. Ela é capaz 

de atualizar lugares e instantes singulares da experiência. Segundo esta leitura, será possível, 

então, conceber o termo „experiência‟ como a atitude poética de resgate, de retorno ao que 

se atribui maior valor. Viver-escrever seria, portanto, retomar, recuperar, estreitar relação 

entre espaço e tempo na medida em que são resgatadas imagens experienciadas e sentidas. 

Portanto, viver-escrever é dotar a vida de sentido. 

 Nessa perspectiva, a imagem da memória torna-se objeto de leitura nos poemas. 

Eles se entrecruzam nos mecanismos de sua escritura, pois pretendem retratar um tempo 

fundamental, primordial, concomitantemente ao agora, que passa a ser considerado sob 

outra dimensão. O agora torna-se espaço-tempo em que se dá entrega à experiência vivida 

em sua potencialidade. A cronologia se dilui na experiência do sentir, e o tempo se realiza 

em experiência íntima e subjetiva da lembrança, unindo diferentes instâncias temporais – 

presente, passado, futuro - e transformando-as em um único tempo, o primordial, mas em 

que há consciência do devir. 

 O tempo da memória condensa imagens e vozes que podem ressoar ou pressentir, 

antecipar ou recuperar emoções. No campo da linguagem, as diversas dimensões do tempo 

adquirem materialidade e sugerem trabalho plástico, pois as imagens visuais e sonoras 

brotam da arquitetura e musicalidade do texto. O tom prosaico e o tom lírico apontam para 

a singularidade dos textos e nos remetem à memória do gênero poético ao economizar a 
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linguagem e reforçar seu caráter polissêmico, cuja presença também pode ser observada na 

representação dos espaços. 

 Embora seja possível identificar referências a lugares nos três poemas – campo de 

oliveiras, casa, horta, vila – pouco se deseja saber sobre sua cartografia. A construção da 

linguagem aponta para a representação de retratos de memória, espaços de afeto e revela a  

paisagem estética da lembrança que, subjetivamente, perde sua referencialidade.   

 Assim, possivelmente, o que se tem é o retrato de um olhar singular que 

redimensiona o conceito de experiência, abolindo a concepção de maturidade vinculada à 

idade cronológica ou linearidade temporal. O tempo e o espaço estão a serviço do ser, da 

construção de sua subjetividade, daquele que se apropria da lente oferecida pelos três textos 

em nome da sua contemporaneidade. Ou, sob outro ponto de vista, a escritura se realiza na 

articulação entre as imagens dos diferentes tempos e espaços, criando uma nova concepção 

de tempo. Ao abrir as gavetas da memória, ele cria e se recria, retoma o gênero poético em 

favor de uma construção de si no fora ou lugar neutro que é a linguagem. Como diz em seu 

poema, faz brilhar palavras como “chocolates nas mãos de criança”.  
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À MARGEM DAS MARGENS: A ESMORGA, DE EDUARDO BLANCO-AMOR E 

O MEU NOME É LEGIÃO, DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES: LEITURAS 

 

 

Claudia Amorim1 
 
 
 

Ao Eduardo, pela poesia do reencontro. 

 

 

1. O OUTRO DA PERIFERIA: SUJEITOS SEM LUGAR E SEM IDENTIDADE 

 

Quarenta e oito anos separam as edições de A esmorga, do galego Eduardo Blanco-

Amor, e O meu nome é legião, do português António Lobo Antunes e não é essa única 

diferença significativa entre as narrativas galega e portuguesa. Inúmeras outras poderiam ser 

aqui elencadas, contudo, nossa leitura busca traçar algumas convergências entre essas 

narrativas, marcadas ambas por uma inovação formal pouco comum à época da publicação 

de A esmorga, de Blanco-Amor, e mais usual na contemporaneidade em que se insere a obra 

antuniana, na qual as experimentações narrativas são renovadas a cada romance. 

Em ambos os romances, encontramos o universo marginal que pulsa na periferia 

das cidades, povoado de sujeitos sem identidade, perspectivas e sonhos possíveis. O 

cotidiano desenhado sem glamour se impõe em sua perversidade e solidão, condenando os 

jovens de ambas as narrativas a uma vida desregrada e sem limites. E, em meio, a gestos 

brutos, rudezas, perversidades, o que resta de humano e generoso acaba por morrer imerso 

na violência crua e sem sentido. 

                                                           
1 Professora Adjunta IV de Literatura Portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
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Aos temas da violência nas periferias e da solidão humana nas grandes cidades 

agrega-se a discussão contemporânea acerca da cartografia urbana dividida em territórios 

resultantes da segregação social em sua esfera econômica e cultural. A cidade partida em 

guetos cerceados por fronteiras sociais esmaga as possibilidades de trocas que poderiam 

ocorrer com a percepção das diferenças, e legitima a violência e o isolamento. 

Vale destacar nesse contexto as reflexões de Zygmunt Bauman sobre o mal-estar 

que se abateu sobre nossa época, marcada, entre outras coisas, pela desagregação do 

homem e pela intolerância para com a alteridade. O outro é, via de regra, tomado como 

estranho. E o estranho ou deve ser isolado, quando não liquidado, ou despido de seus 

traços diferenciais. 

Como observa o crítico polonês, 

Nessa guerra (...), duas estratégias alternativas, mas também 
complementares, foram intermitentemente desenvolvidas. Uma era 
antropofágica: aniquilar os estranhos devorando-os e depois, 
metabolicamente, transformando-os num tecido indistinguível do que já 
havia. Era esta a estratégia da assimilação: tornar a diferença semelhante; 
abafar as distinções culturais ou lingüísticas; proibir todas as tradições e 
lealdades, exceto as destinadas a alimentar a conformidade com a ordem 
nova e que tudo abarca (...). A outra estratégia era antropoêmica: vomitar os 
estranhos, bani-los dos limites do mundo ordeiro e impedi-los de toda 
comunicação com os do lado de dentro. (...) expulsar os estranhos para 
além das fronteiras do território administrado ou administrável; ou, 
quando nenhuma das duas medidas fosse factível, destruir fisicamente os 
estranhos. (BAUMAN, 1998, p. 28-29). 

 

O processo de descaracterização daquele que se mostra diferente não é novo. Em 

tempos coloniais, nos países africanos colonizados por potências europeias, por exemplo, 

implementou-se a política da assimilação. Na África portuguesa, a assimilação visava à 

anulação da alteridade ao impor, especialmente aos mestiços, filhos de europeus com os 

nativos das colônias, a cultura dominante europeia ao mesmo tempo em que promovia o 

apagamento das marcas culturais das etnias africanas locais.  
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De forma menos programada, assiste-se à tentativa de anulação da diferença nas 

grandes cidades, espaços que comportam as diferenças sociais. No romance A esmorga, de 

Blanco-Amor, os três jovens que cometem atos cada vez mais violentos no período de uma 

noite estão desempregados ou subempregados, não têm perspectiva de vida, não fazem 

planos, não se sentem acolhidos pela sociedade. Ao contrário, encontram-se à margem e 

imprimem nesse espaço marginal a sua fisionomia sem rosto. São, no máximo, tolerados 

desde que não se excedam em demasia e que permaneçam nos espaços que lhes são 

destinados. 

No romance O meu nome é legião, de Antunes, encontra-se o mesmo processo de 

tolerância no convívio da sociedade com os jovens desregrados. Esse romance focaliza a 

violência a partir dos atos de oito jovens delinquentes, em sua maioria mestiços ou pretos 

descendentes de angolanos e moradores da periferia de Lisboa, mais especificamente do 

bairro Primeiro de Maio. Como no romance de Blanco-Amor, esses jovens sem 

perspectiva, sem futuro, empenham-se em passar os dias e as noites cometendo os mais 

gratuitos atos de violência, sendo vigiados de perto pela polícia e pelas autoridades. 

Em ambos os romances, a violência excede o limite do “permitido” e os jovens se 

vêem diante da justiça, prestando contas de seus atos. Em ambos encontra-se ainda a 

cartografia do mal desenhando outras fronteiras na cidade, desestabilizando a ordem e 

promovendo o caos. As cidades divididas e ordenadas por uma lógica de exclusão contêm 

espaços em que predominam as residências amontoadas, sem planificação urbanística nas 

quais vive a marginalidade. São espaços sem delegacias de polícia que se comportam “à 

revelia do poder público e com ele não contam.” (LINS, 2009, p. 102). 
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Nessa cidade partida, as diferenças sociais irrompem sem possibilidade de diálogo. 

A palavra deixa de ter sentido e o corpo fala a língua do confronto que coloca em cena o eu 

versus o outro tomado como opositor, inimigo, estranho. 

 

2. A CARTOGRAFIA DO MAL EM A ESMORGA 

 

Eduardo Blanco-Amor (1897-1979) nasceu em Ourense e morreu em Vigo 

(Galiza). Foi ficcionista, poeta, dramaturgo e jornalista autodidata. Viveu no início da 

década de 1920 em Buenos Aires, onde conheceu, entre outros intelectuais, Jorge Luís 

Borges e Ernesto Sábato. 

Em 1928, de volta à Galiza, como correspondente do jornal La Nación, conheceu os 

intelectuais da Geração Nós, que foi de extrema importância na defesa da identidade e da 

língua galega como expressão literária numa época de rigorosa imposição da cultura 

castelhana e da negação das diferenças culturais impetradas pela ditadura de Franco. 

Na década de 1930, Blanco-Amor trabalhou como correspondente em Madrid, 

onde conheceu Federico García Lorca. Em 1935, retornou a Buenos Aires e publicou na 

capital argentina as primeiras obras em língua castelhana. Em 1956, porém, publicou em 

galego a obra Cancioneiro e, na sequência da defesa da língua galega, o romance A esmorga 

veio a lume em 1959. 

Nessa narrativa lêem-se os violentos acontecimentos circunscritos a um dia na vida 

de três jovens moradores de uma área mais rural: a vila de Auria que, pelas referências no 

romance, parece tratar-se de Ourense. Os rapazes, todos moradores de Auria, passam uma 

noite perambulando de taberna em taberna, passando por casas de prostituição e 
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caminhando pelos lugares mais ermos de Auria enquanto cometem vários atos condenáveis 

em todos os locais a que chegam. 

O romance inicia-se com a narração desses acontecimentos feita por um desses 

jovens – Cibrán. Esse dirige seu relato a um señor que lhe faz algumas perguntas, embora 

elas não estejam formuladas no romance, uma vez que há apenas um travessão indicando a 

fala do señor. 

Pelo decorrer da narrativa de Cibrán e pelas perguntas que podemos inferir a partir 

das respostas do jovem, observa-se que Cibrán está diante de um tribunal. No decorrer do 

relato do jovem, vamos percebendo que os atos inconsequentes dos três rapazes, que 

resolveram fazer uma esmorga (baderna) pelos lugares por que passavam, acabam por 

desencadear uma série de ações violentas que se sucedem sem limite, culminando em um 

desfecho trágico. 

Cibrán, o jovem que inicia o relato, narra para o señor que o interroga tudo o que 

teria se passado desde que encontrou Milhomes e Bocas, e com eles iniciou um percurso de 

violências sem limite. O seu relato ora se mostra objetivo, narrando exatamente o que se 

passou, ora se perde em pensamentos, especialmente quando para de narrar para 

questionar o porquê de ele ter continuado na companhia dos jovens desregrados quando, 

no dia anterior, havia decidido levar uma vida mais tranquila e assumir o relacionamento 

com a mulher com quem havia tido um filho.  

A narrativa de Cibrán é aparentemente linear, mas suas digressões em torno dos 

acontecimentos e de sua própria vida e o uso de vocabulário próprio da marginalidade 

conferem ao relato do jovem uma nota confessional que ultrapassa o espaço do tribunal. 

Não se trata da confissão de um crime e dos delitos cometidos. O tom confessional é 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

226 

 

marcado pela solidão que habita aqueles cuja identidade é socialmente marginalizada. 

Violência e lirismo mesclam-se na narrativa de Cibrán que, no romance, é o único a 

manifestar-se verbalmente do início ao fim da narrativa. Esse interessante recurso, utilizado 

por Blanco-Amor, em uma obra da década de 1950, evidencia de algum modo a absoluta 

necessidade de atribuir voz àqueles a quem normalmente não se concede palavra. 

A possibilidade de falar, ainda que em um julgamento, e, através desse ato, tentar 

entender pela via da razão a desmedida de suas próprias ações, faz com que muitas vezes 

Cibrán suspenda a narração para tecer comentários sobre seus sonhos e a crueza da 

realidade. Como um intérprete dos acontecimentos que também protagonizou, Cibrán 

demonstra, nesses momentos, como podemos todos estar sujeitos à desmedida e à 

desrazão. Como se pode verificar no trecho abaixo: 

_ 
_ Non, señor, non. Non teño máis nen menos vountade de falar da que 
tiña onte... O que pasa é que agora cúmpreme remoer ben as cousas 
antes de as decir. [...] 
_  
_ Está ben, si señor... Pois os feitos é que estabamos aparvados de 
cansacio e de bebida e non sabiamos pra onde coller, pois as cousas 
fóranse pondo de mal em pior, [...]. (BLANCO-AMOR, 2008, p. 61). 

 

Em outro momento do longo relato, Cibrán recorda-se do instante em que, depois 

de cometerem muitos delitos, poderia ter se separado de Milhomes e Bocas, uma vez que 

era esse o seu desejo, mas não o fez. 

_ Temos que nos assoparar. Se nos ven ós tres xuntos, vanse deprocatar 
que somos nós. Liscade cada un pola súa beira. [...] 
Eisí o fixemos, e de alí a pouco estabamos xuntos de novo... Aínda agora 
me pregunto por quê non aporveitei aquel intre pra me assoparar de 
somellantes... e máis sabendo o que xa sabia. (BLANCO-AMOR, 2008, 
p. 67). 

 

No romance de Blanco-Amor encontramos ainda um contínuo tempo de chuva, 

frio e geada que preconizam a noite e sinalizam, na narrativa, o desfecho trágico com as 
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mortes ao final. A versão do acontecido, feita por Cibrán, é o único relato de que o leitor 

dispõe para conhecer os fatos. 

 

3. A CARTOGRAFIA DO MAL EM O MEU NOME É LEGIÃO 

 

Publicado em 2007, o décimo-nono romance do consagrado escritor português 

António Lobo Antunes traz como temática a violência urbana na sua expressão mais cruel, 

fenômeno tão comum às sociedades contemporâneas. 

Nesse romance de Antunes, não há apenas uma narração sobre os fatos, mas várias 

vozes que, por vezes, se confundem e se dissipam. São vozes contínuas que narram, 

comentam, fazem digressões, retomam o passado e não se dirigem a ninguém. A solidão as 

caracteriza.  

Nessa narrativa encontramos também o inquérito em forma de relato policial que, 

naturalmente, deveria trazer a objetividade dos fatos para promover a apuração dos crimes, 

o que de modo algum acontece. O policial a quem cabe o relato, em vias de se aposentar, 

amargurado pela solidão, pela ausência de diálogo com a filha, interrompe por vezes o que 

escreve para lembrar-se de sua infância triste, especialmente do desprezo com que sua mãe 

o tratava, enquanto o padrasto dava-lhe alguma atenção. 

(...) peço perdão de inserir num documento oficial e em papel do Estado 
este desabafo importuno e este desejo absurdo de companhia: rodar a 
fechadura e escutar na despensa, na sala, não ouso sugerir que no quarto 
uma voz que pronuncia o meu nome 
- És tu? 
em vez do silêncio do costume e da indiferença das coisas de modo que 
as estações de serviço à noite, escrevia eu, se avizinham da noção de 
felicidade que há tanto tempo procuro. Adiante. Prosseguindo o presente 
relatório de que sem desculpa (estou cônscio do erro e penitencio-me 
dele). (ANTUNES, 2009, p. 11). 
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Assim, a busca da objetividade do relato dos crimes cometidos pelos jovens nunca 

se realiza e uma sinfonia de vozes amarguradas e solitárias estende-se em espiral. Para Ana 

Cristina Leonardo (apud ARNAUT, 2011, p. 385), encontramos uma simultaneidade de 

registros e planos que remetem para a vertigem do barroco. Poderíamos dizer ainda que a 

narrativa antuniana denota a angústia e a distorção maneiristas, já que as falas dos 

personagens estão paradoxalmente marcadas pela coerência e pelo delírio.  

A profusão de vozes sugere, ainda, uma diluição e também uma indefinição dos 

personagens, uma vez que em alguns momentos a fala de um poderia ser a fala do outro. 

As identidades já marginalizadas desaparecem por completo e apenas a solidão torna 

idênticas as múltiplas histórias. 

A marginalidade que caracteriza os jovens delinquentes não se circunscreve 

somente a esses moradores das ruas, oriundos do bairro Primeiro de Maio. O espaço da 

margem, lugar de desenraizamento e solidão, é habitado também pelo policial que investiga 

o caso, pela prostituta branca, amante do Gordo, um dos mais velhos do grupo, pela irmã 

do Hiena, entre outros. Os garotos e aqueles que de algum modo com eles convivem são 

narradores de histórias particulares das quais não estão ausentes a crueldade e a solidão. 

Na parte final do romance, encontramos as vozes de alguns desses garotos, cujas 

idades variam de 12 e 19 anos. Suas vozes reverberam as mesmas histórias amargas de 

abandono e solidão. Nesse momento, os jovens  

apresentam uma outra versão dos acontecimentos, dando conta de 
outras dores, as que foram por eles sofridas: sabemos dos maus-tratos 
familiares, da ausência da mãe, da falta de afectos, dos actos violentos 
praticados a mando dos familiares, dos abusos sexuais ocorridos na 
instituição a que foram confiados pelas pessoas que deveriam protegê-los 
(...). (apud ARNAUT, 2011, p. 385). 
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Contudo, em meio à violência, encontra-se por vezes o lirismo associado à 

incomunicabilidade daqueles que não são ouvidos. O mal que comparece no título do 

romance coloca em cena uma legião personificada pelos oito jovens, mas também por um 

sem número de pessoas solitárias, desenraizadas e inseridas na nossa contemporaneidade 

atravessada pela incomunicabilidade. 

Desprovidos de tudo, inclusive de nome, os garotos são referidos no relatório 

através de seus apelidos. 

(...) o chamado Capitão de 16 (dezasseis) anos mestiço, o chamado 
Miúdo de 12 (doze) anos mestiço, o chamado Ruço de 19 (dezanove) 
anos branco e o chamado Galã de 14 (catorze) anos mestiço na dianteira 
e os restantes quatro, o chamado Guerrilheiro de 17 (dezassete) anos 
mestiço, o chamado Cão de 15 (quinze) anos mestiço, o chamado Gordo 
de 18 (dezoito) anos preto e o chamado Hiena de 13 (treze) anos mestiço 
assim apelidado em consequência de uma malformação no rosto (lábio 
leporino) e de uma fealdade manifesta que ousamos sem receio embora 
avessos a julgamentos subjectivos classificar de repelente (...). 
(ANTUNES, 2009, p. 9-10). 

 

Para além dessa ausência de nomes, a identificação é dada pela cor de pele. Os 

moradores do bairro Primeiro de Maio são mestiços ou negros. A prostituta branca que 

vive com o Gordo já se reconhece como negra. No entanto, a África é um continente sem 

referências. Como observa um dos personagens: “África que não significa peva, o que é 

África.” 

De delito em delito, seguem os garotos promovendo atos cada vez mais violentos. 

Em certos momentos, a narração desaparece para dar lugar à digressão dos meninos. Suas 

vozes misturam-se às vozes de outros personagens em certo sentido igualmente 

marginalizados e infelizes. Uma sinfonia de vozes solitárias desenha no ar espirais 

discursivas nas quais já não é mais possível estabelecer diferenciações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A esmorga e O meu nome é legião, de Blanco-Amor e Lobo Antunes, respectivamente, 

colocam em cena o lado obscuro do homem que promove atos de violência quase sempre 

motivados pela radical solidão e pela miséria a que a sociedade o submeteu. Seja em Auria 

(Ourense), seja em Lisboa, o que se vê a degradação humana e social dos excluídos que 

habitam os bairros marginalizados. A vida torna-se um delito em que a palavra deixa de ter 

importância e cede lugar aos corpos que se embatem promovendo a morte. 
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VIAGEM E EXÍLIO: CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA OBRA DE TERESA 

MARGARIDA DA SILVA E ORTA 

 

Conceição Flores1 

 

A viagem e o exílio são dois temas que percorrem a vida e a obra de Teresa Margarida 

da Silva e Orta, autora do romance Máximas de virtude e formosura com que Diófanes, Climinea e 

Hemirena venceram os mais apertados lances da desgraça, publicado em 1752, sob o pseudônimo 

anagramático de Dorotea Engrássia Tavareda Dalmira. Neste romance que, a partir da edição 

de 1777, passou a intitular-se Aventuras de Diófanes, a viagem é o elemento desencadeador das 

aventuras que se desenrolam ao longo da narrativa.  

Os reis de Tebas Diófanes e Climenéia seguiam com sua filha Hemirena para Delos, 

onde se realizaria o casamento desta com Arnesto, príncipe daquela cidade, mas uma 

tempestade desbarata a esquadra e a nau onde seguiam é atacada pelos seus inimigos de Argos. 

Feitos prisioneiros, foram levados para terra, separados e vendidos como escravos e, a partir 

desse momento, sucedem-se as desventuras. O exílio inicia-se em Atenas, onde Hemirena é 

cortejada por Ibério, príncipe daquela cidade. Fiel ao noivo, não aceita a corte e diz: “[...] não 

tornes a este pequeno aposento, onde não cabes, sem que se oprima atua grandeza” e Ibério 

comovido responde “[...] eu me retiro, cedendo o meu gosto só a favor do teu alívio.” 

Hemirena, então, parte, travestida de homem, “disposta com aquele fingimento a vencer os 

                                                           
1 Professora de Literatura Portuguesa da Universidade Potiguar (UnP). 
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maiores assaltos da sua cruel fortuna”. O desconsolado príncipe, sem poder esquecer o seu 

grande amor, abandona a corte e passa o resto de seus dias no campo (ORTA, 1993, p. 74). 

 Assumindo uma identidade masculina, a princesa que agora atende pelo nome de 

Belino, parte em busca dos pais. Nessa viagem, cujo primeiro destino é Corinto, a princesa, 

agora sob a máscara de um belo e jovem pastor, é introduzida na corte do rei Anfirau que lhe 

pergunta de onde é, ao que ela, esquivando-se, responde: “Nasci em o mundo, e sou natural de 

todo o Mundo” (ORTA, 1993, p. 79), retomando o princípio da universalidade sintetizado por 

Sócrates, na bem conhecida frase: “Nem grego, nem ateniense, cidadão do mundo”. A 

princesa tebana, em terra estrangeira, fazia declaração da universalidade e eximia-se, assim, de 

revelar a sua identidade. Ter sido acolhida pelo rei com honrarias, provoca inveja entre os que 

frequentam o palácio, que a ferem gravemente numa emboscada.  

 Hemirena/Belino, após se ter restabelecido, segue para Argos, onde havia começado a 

sua desdita. Antes de entrar na cidade, procura abrigo numa caverna e encontra uma velha 

mulher solitária, de nome Delmetra, que a acolhe carinhosamente. Não se reconhecem, os 

anos haviam passado e o tempo havia deixado suas marcas, mas naquele momento acontecia o 

reencontro entre mãe e filha, entre Climenea e Hemirena, que despojadas de suas antigas 

glórias, haviam assumido novas identidades. Após descansar, ambas seguem viagem, tendo, 

após algum tempo, indo ter a uma aldeia, onde estava sendo celebrado um casamento. 

Convidadas a participar da festa, o anfitrião propõe que Delmetra concorra para a função 

“com alguma coisa útil” (ORTA, 1993, p. 87). Entre as suas considerações, ela refere que: 
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Há mulheres na Corte, que em oitenta anos que viveram, nunca tiveram mais 
aplicação que a dos seus enfeites; e é coisa lastimosa que deixemos de 
enriquecer-nos dos conhecimentos necessários com a leitura de bons livros, 
que são companheiros sábios de honesta conversação. (ORTA, 1993, p. 90) 

 

E prossegue, afirmando que “Nós não temos a profissão das ciências nem obrigação de 

sermos sábias; mas também não fizemos voto de sermos ignorantes” (ORTA, 1993, p. 90). 

Indagada sobre os defeitos dos homens, Delmetra responde serem três: ignorância, maldade e 

loucura e considera que: 

Não resplandece em todas a luz brilhante das ciências; porque eles ocupam 

as aulas, em que não teriam, lugar, se elas as frequentassem, pois temos 
igualdade de almas e o mesmo direito aos conhecimentos e o dizerem que as 
nossas potências são o refugo das suas, porque não sabemos entender, 
ajuizar, aprender e queremos sempre o pior, é sobra de maldade, e insofrível 
sem-razão, quando neles há sempre mais que repreender e nas mulheres 
muito que louvar, menos naquelas, que muito os atendem, porque eles as 

arruínam. (ORTA, 1993, p. 92). 
 

 Entre as serranas que ouviam as palavras de Delmetra, uma há que se enamorou do 

atraente Belino e lhe faz uma declaração de amor, por isso o jovem logo decide seguir viagem 

até Esparta. A xenofobia espartana aprisiona Belino que é enviado como soldado para Corinto, 

ficando a velha e cansada Delmetra sozinha novamente, por isso resolve sair em busca de 

Belino a quem tinha como se filho fosse. Em Corinto, Delmetra/Climinéia encontra Antionor, 

um velho venerando, em quem reconhece traços de Diófanes, seu amado marido. Porém, o rei 

Anfirau ordena que ambos sejam presos, pois são estrangeiros e escondem qual é a sua nação. 

O reencontro entre o três se dá graças à ação de Belino e esse é o momento do 

reconhecimento. Já no porto, encontram Arnesto que procurara incansavelmente a sua amada 

Hemirena. Passados mais de 15 anos, Diófanes está de volta a Tebas e encontra o filho mais 
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novo no trono. Finalmente, o casamento de Hemirena e Arnesto é celebrado e, após grandes 

festejos, o casal parte para Delos.  

 As Máximas de virtude e formosura com que Diófanes, Climenea e Hemirena venceram os mais 

apertados lances da desgraça é representativo do romance de formação (Bildungsroman), pois os 

protagonistas foram submetidos a uma série de provas e provaram suas virtudes, seu caráter 

(Cf. MAAS, 2000). O final feliz resultou do caráter dos personagens, que superaram as 

adversidades e as tentações por possuírem sólidas qualidades morais.  

Com os personagens do romance fizemos uma viagem pelo mundo grego das míticas 

cidades-reinos, transitando da felicidade inicial que a viagem proporciona para o duro périplo 

do exílio. Já no “Poema épico-trágico dividido em cinco prantos, oferece ao Altíssimo D. 

Teresa Margarida da Silva e Orta presa n’um Mosteiro de Freiras, da Província da Beira, feitos 

pela mesma presa”, a viagem ocorre em terras de Portuga. Nesse poema autobiográfico2, 

escrito após seis anos de cárcere, a autora narra as desventuras pelas quais passou: a prisão 

inesperada, a viagem até o cárcere e os infortúnios sucedidos durante o longo cativeiro3. No 

pranto segundo, acompanhamos a sua prisão, a saída de casa, as despedidas “a família [que] 

                                                           
2 Segundo Philippe Lejeune (1995), o pacto autobiográfico estabelece-se quando autor e narrador 
coincidem. Antonio Candido considera a “autobiografia através de poesia” quando o autor toma 
“como exemplo o particular por excelência, que é a narrativa da própria vida” (1987, p. 53, 55).  
3 Teresa Margarida foi presa por ter contrariado interesses do Marquês de Pombal, que não queria o 
casamento de Teresa de Melo, uma rica herdeira e sua parenta, com o filho mais novo da autora, sem 
morgado e sem herança. O casal havia planejado casar-se mediante uma autorização especial da Igreja, 
por a jovem estar grávida. Foram impedidos, pois, segundo a escritora revela no poema, Teresa de 
Melo teve um aborto provocado por uma das “parentas” e os envolvidos no caso foram acusados de 
perjuro e severamente punidos: o filho, degredado para Angola; Teresa de Melo, enclausurada no 
Mosteiro de Cós (Alcobaça) e considerada indigna de pertencer à Casa dos Donatários de Melo. 
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rompeu em triste pranto, os dias de reclusão, antes iniciar a viagem, durante os quais chegara a 

pensar “se intentavam ali tirar-[lhe] a vida”.  

A viagem entre Lisboa e o Mosteiro de Ferreira de Aves, onde ficou presa durante 7 

anos, foi o começo do tormento. Ela conta a “dor extraordinária” que sentira vendo-se “em 

estalagens, entre gente / Com um trato grosseiro e indecente”. Teresa Margarida, então, com 

mais de 60 anos, encontrava-se “sem saúde, o corpo destroçado/ Sofreu quedas, horrores e 

pancadas,/ Da mesma carruagem maltratado:/ Seis noites sem dormir eram passadas” quando 

lhe disseram qual era o seu destino.  

Ao término da viagem, foram dadas instruções sobre os rigores do cárcere: “Da missa 

e Sacramentos proibida/ Para a aflita alma ser mais oprimida”. A Prelada do mosteiro, “em 

virtudes ilustre e em fidalguia”, lhe concedeu autorização para ir ao coro rezar e “entrar na 

prisão desafogada” (ORTA, 1993, p. 29, 30, 31, 33).  

Para Teresa Margarida, que nada mais esperava da justiça humana, cuja fé vacilava num 

“Deus incompreensível”, restava a esperança da redenção, pois a “inocência atropelada / 

Sempre alcança os troféus sendo invencível”. Em 1777, com a subida ao trono de D. Maria I, 

obteve a liberdade, como todos os que haviam sido vítimas de Pombal.  

 Para finalizar, quero assinalar alguns dados biográficos de Teresa Margarida que se 

relacionam com o Maranhão. O pai a queria freira, mas ela se apaixonou-se por Pedro Jansen 

Moeller e casou à revelia paterna. A ousadia custou-lhe a inimizade dos pais que consideravam 

o genro um oportunista. Pedro Jansen Moeller montou um engenho de serrar madeira em 

Icatu, no Maranhão, mas nunca veio ao Brasil. O engenho foi administrado, inicialmente, pelo 
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sócio Diogo Manem que residia no Maranhão; mais tarde, quando o negócio começava a ter 

execução de penhoras dos credores, Pedro Jansen enviou o irmão Frei José Jansen como seu 

procurador. Outros irmãos também vieram para o Brasil, entre eles, Teodoro Jansen, nascido 

em 1723, avô de Ana Jansen (Cf. RIBEIRO, 1995, p. 194). O engenho, no entanto, não era de 

Teodoro Jansen, embora este, mais tarde, solicitasse a confirmação da sesmaria da vila de Icatu 

ao Conselho Ultramarino. Em 1753, Pedro Jansen faleceu e Teresa Margarida, mãe de doze 

filhos, passou a cuidar dos negócios da família. No Arquivo Histórico Ultramarino, 

encontramos petições em que solicita prorrogação do prazo para pagamento das dívidas, cartas 

enviadas a Pombal pedindo a compra do engenho pela coroa.  

Assinalamos, por último, que neste ano de 2011 celebra-se o terceiro centenário de 

nascimento de Teresa Margarida, pioneira esquecida em Portugal e no Brasil. 
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NÃO CONTO ONDE ESTÁ A ILHA DESCONHECIDA DE JOSÉ SARAMAGO 

 
 

Deneval Siqueira de Azevedo Filho1  
 

 
 

Em A Viagem do Elefante, José Saramago constrói uma personagem-elefante, que é, na 

verdade, a porta de entrada a um mundo de fantasia. Em alguns momentos, é ovacionado 

como criação divina, causando espanto e comoção por onde passa - naquela época, boa parte 

dos europeus jamais havia visto um animal desses. Por outro lado, não há metamorfose em 

salomão. Ainda que endeusado, ele não deixa de ser o "bruto paquiderme de quatro côvados 

de altura a descarregar malcheirosas excreções" entre Portugal e Áustria. Uma delícia é ver 

como Saramago aproxima a irracionalidade da emoção. Tal maestria, sempre nos chega por 

meio do narrador/autor de Saramago. Não é que o elefante pareça um homem. É, sim, o 

homem que se assemelha ao bicho, num jogo retórico apaixonante, digno de um Nobel de 

literatura. 

O conto da ilha desconhecida (1997), já diz o nome, é um conto em forma de livro, que, a 

priori, parece nem chegar perto, em fatura estética, de seus melhores romances. Porém, como 

em outras obras do autor, o leitor percebe, de saída, a mão de José Saramago, a mão das 

preocupações sociais repetidas, a das denúncias do isolamento do poder, a da conclamação à 

ação dos homens. A mão que foi incisiva em Levantado do chão e no Memorial do Convento. A mão 

ácida e desconsolada de O Evangelho segundo Jesus Cristo e do Ensaio sobre a cegueira. E a mão 

irônica e bem humorada de A Viagem do Elefante. 

                                                 
1 Universidade Federal do Espírito Santo. 
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Também é fácil, para o leitor mais atento, notar o fluxo de sentenças separadas por 

vírgulas, a combinar diálogos, entrecortar intervenções do narrador e das personagens. A voz e 

a dicção migrantes de Saramago, já há algum tempo a serviço de inquietações tanto filosóficas 

e culturais quanto literárias. Contar o conto. Este é o mote deste ensaio, que toma como chave 

de leitura da obra, uma entrevista concedida à Fundação José Saramago, pelo Nobel, que trata 

de opiniões bem pessoais acerca de narrador/autor/voz/fluxo. 

  

Nesse conto, o autor do vertiginoso O ano da morte de Ricardo Reis tenta adequar sua 

estratégia narrativa à forma breve, mas, sedento de transmitir uma mensagem, aparentemente, 

acaba por deixar as linhas de construção muito aparentes. Vejamos: o conto combina duas 

histórias. A primeira, explícita, de um sujeito que pede um barco ao rei para buscar uma ilha 

desconhecida. A segunda, do precário conhecimento de si mesmo que todas as personagens 

revelam. A primeira segue linear: da pressão sobre o rei à obtenção do barco e ao contato com 

a mulher que pode acompanhá-lo na viagem. A segunda é instável e depende de tudo que 

dizem ao homem para dissuadi-lo da empreitada, para convencê-lo de que, nos dias atuais, não 

há mais ilhas desconhecidas. Onde estará a Ilha Desconhecida de José Saramago? Pois, 

teimoso, o homem persiste e, em cima de um barco e ao lado de uma mulher, dispõe-se a 

navegar pelo mar ainda mais tenebroso do que o dos antepassados. O tema pode parecer 

evidente, o das descobertas de novos mundos, novas paisagens, novos encantamentos, tão 

presentes no imaginário lusitano à época das grandes navegações. Ledo engano!  
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É tão forte a presença da narrativa subterrânea (a segunda: aquela que só deveria vir à 

tona no fim, e olhe lá) que a aparente (isto é, a primeira) sucumbe, presa da irrealidade do 

desejo do homem. Fragilidade estrutural? Não: Saramago pretende exatamente isso, que o 

leitor não demore a entender sua metáfora da alienação do homem em seu sonho ensandecido 

de repetir o passado. E que, também de súbito, enxergue a clarividência do contato com o 

outro, uma mulher, como o fio que lhe permite reconhecer o objetivo verdadeiro de sua 

procura, aquilo que o faz afrontar o rei, seus pospostos e insistir numa busca que todos 

supõem equívoca. 

  Ao simplificar exageradamente a estrutura do conto e expor, novamente, seu furor 

militante e sua disposição denunciadora, Saramago o inscreve na lógica fabular e o associa, 

funcionalmente, a um discurso político. Dessa forma, O conto da ilha desconhecida se torna apenas 

uma metáfora. Bonita ou não, apenas uma metáfora; metáfora capaz de combinar tempos e 

histórias para expor um presente que é simultaneamente desagradável e passível de 

transformação. Desde que persistamos, ensina o autor, em nossas sandices e saibamos 

identificar como elas espelham – melhor talvez do que o mar salgado – a nós mesmos e aos 

outros. 

A ilha desconhecida é coisa que não existe, não passa duma ideia da 
tua cabeça, os geógrafos do rei foram ver nos mapas e declararam que 
ilhas por conhecer é coisa que se acabou desde há muito tempo, 
Devíeis ter ficado na cidade, em lugar de vir atrapalhar-me a 
navegação, Andávamos à procura de um sítio melhor para viver e 
resolvemos aproveitar a tua viagem, Não sois marinheiros, Nunca o 
fomos, Sozinho, não serei capaz de governar o barco. Pensastes nisso 
antes de ir pedi-lo ao rei, o mar não ensina a navegar. Então o homem 
do leme viu uma terra ao longe e quis passar adiante, fazer de conta 
que ela era a miragem de uma outra terra, uma imagem que tivesse 
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vindo do outro lado do mundo pelo espaço, mas os homens que 
nunca haviam sido marinheiros protestaram, disseram que ali mesmo é 
que queriam desembarcar, Esta é uma ilha do mapa, gritaram, matar-
te-emos se não nos levares lá. Então, por si mesma, a caravela virou a 
proa em direcção à terra, entrou no porto e foi encostar à muralha da 
doca, Podeis ir-vos, disse o homem do leme, acto contínuo saíram em 
correnteza, primeiro as mulheres, depois os homens, mas não foram 
sozinhos, levaram com eles os patos, os coelhos e as galinhas, levaram 
os bois, os burros e os cavalos, e até as gaivotas, uma após outra, 
levantaram voo e se foram do barco transportando no bico os seus 
gaivotinhos, proeza que não tinha sido cometida antes, mas há sempre 
uma vez.  

 No Congresso na Fundação José Saramago, o autor levantou questões importantes 

acerca do estatuto do narrador (narração, ficção, autoria). Afirmou: 

Em parte alguma encontrei eu a palavra autor . Estranho caso, pensei. 
Então disse comigo mesmo: «Eles (vós) que falem do que os autores, 
muito ou pouco conhecidos, tornados em literatura, fizeram. Quanto a 
mim, talvez me seja possível encontrar alguma coisa para dizer sobre o 
que o autor  é.» Eis-me aqui, portanto, sozinho com o meu tema, em 
rigor sozinho comigo mesmo. Começo por um esclarecimento que 
considero importante. Pelo menos do que posso alcançar ser minha 
intenção consciente, suponho que não existe outra, a interrogação 
posta no começo desta breve conferência – «Entre o narrador 
omnisciente e o monólogo interior: deveremos voltar ao autor?» – não 
é gratuita nem quer ser polémica. Em primeiro lugar não é gratuita 
porque pretende enfrentar-se, sem virar a cara e sem qualquer 
precaução retórica prévia, com as minhas próprias dúvidas e 
perplexidades acerca da verdadeira identidade da minha voz narrativa, 
essa voz que, nos livros que tenho escrito, veicula o que eu creio ser, 
finalmente, e em todos os casos e circunstâncias, o simples 
pensamento do autor que sou, desta pessoa que sou, do seu 
pensamento próprio ou, ai de mim, o pensamento de tantas outras, 
por mim tomado para satisfação das minhas necessidades de narrador. 
(Disponível em 
<http://www.josesaramago.org/saramago/detalle.php?id=10>, 
Fundação José Saramago, acessado em 29/08/2011) 
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 O conto da Ilha Desconhecida pode ser lido analogamente às parábolas contadas por Jesus 

Cristo aos seus discípulos com o objetivo de lhes fazer pensar sobre suas dúvidas. Sentimo-nos 

discípulos ao lê-lo. Pode ser lido como a parábola do sonho (i)realizado, isto é, como um canto 

de pessimismo em que a vontade ou a obstinação fazem a fantasia estar à deriva, talvez nos 

levando, leitores mais atentos, a enxergar o desassossego deste autor diante dos rumos da 

própria ficção contemporânea, que não quer ancorar em porto seguro. É um livro que nos leva 

a “navegar” para além do real, de uma forma simplista e conseguida. Antes, entretanto, ela é 

submetida a uma série de embates com o status quo, com o estado consolidado das coisas, 

como se da resistência às adversidades viesse o mérito e do mérito nascesse o direito à 

concretização. Entre desejar um barco e tê-lo pronto para partir, o viajante vai de certo modo 

alterando a idéia que faz de uma ilha desconhecida e de como alcançá-la, e essa flexibilidade 

com certeza torna a narrativa mais ambígua. Saramago nos conta a busca de uma ilha que não 

consta em nenhum mapa. Uma fábula simples, nas mãos de um escritor como o português 

José Saramago, pode se transformar numa obra-prima.  

A busca do autor, que é universal, inicia-se na direção a que o ser humano se sente 

impelido, mesmo ciente de que talvez não chegue ao fim, sempre contador, em primeira 

pessoa, de uma situação caótica. O autor nos diz que: 

Esse contador de histórias é, não o esqueçamos também, em todas as  
circunstâncias, um mistificador, um mistificador impenitente, de 
alguma maneira sem desculpa, salvo a do seu génio, se teve  essa 
extraordinária sorte no momento da repartição cósmica das graças... 
Conta sempre as mesmas histórias, sabendo bem que elas não são 
mais do que umas quantas palavras postas umas atrás das outras, 
suspensas em equilíbrio instável, frágeis, sempre sob a vertigem do 
não-sentido que as atrai, já livres ou conservando ainda um  resto de 
organização, para esse fantasma imundo que sempre está à espreita, o 

http://o1.qnsr.com/cgi/r?WT.qs_dlk=X2WQ-grIZ0QAADTdGgkAAAAU;;n=203;c=854882;s=12045;x=7936;f=201108011824560;u=j;z=TIMESTAMP;
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caos que ameaça constantemente todos os nossos códigos, cuja chave, 
a cada momento, corre o risco de perder-se. (Idem, ibidem) 

  
O homem (escrito com h minúsculo) pede ao rei (escrito com r minúsculo) um barco. 

O rei pergunta-lhe para que fim. O homem esclarece que almeja sair para buscar e encontrar a 

ilha desconhecida, a qual os geógrafos já haviam adiantado, não mais existe, pois todas as ilhas 

desconhecidas já foram buscadas e encontradas e assim já se tornaram conhecidas. O homem 

argumenta que assim são todas as ilhas até que alguém desembarque nelas.Com o apoio da 

mulher, empenha-se em sua "busca". Questionamentos afloram:- o que buscamos durante a 

vida inteira, nós, os seres humanos: a verdade, a felicidade, a segurança, ou buscamos o que 

não conhecemos pela simples razão de precisarmos fazê-lo?- por quê sempre buscamos, em 

um movimento dialético, a maioria das vezes sem entender bem o quê?A busca faz parte de 

nossa condição humana. E a personagem de Saramago insiste em seu intento e encontra o que 

procura. Qual o propósito da busca daquele humilde súdito? Que ilha desconhecida é essa? 

Partindo do lugar-comum filósofico de que "todo homem é uma ilha", o personagem do conto 

quer descobrir a si mesmo, o sentido de sua existência. A ilha desconhecida é uma metáfora da 

consciência, daquilo que costumamos chamar de "o mundo interior". Seu projeto de "buscar a 

si mesmo" na imagem poética de uma ilha misteriosa, como são misteriosos os sonhos 

humanos, reflete um anseio que é universal e que nos move desde os tempos mais remotos. 

Cada aventureiro, ou viajante, que desbravou novas terras estava tomado por essa estranha 

obsessão: transcender-se, superar-se, ir onde nenhum outro jamais esteve, descobrir algo fora 

de si que traga a compreensão de verdades mais profundas, escondidas na alma (como uma 

ilha). Mas tudo isso é muito pouco em se tratando de um autor como José Saramago. 
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Em O Conto da Ilha Desconhecida, a dificuldade de visualizar e amar o invisível, de 

construir o “novo” a partir do lugar onde nos encontramos, concepção de uma crise das 

utopias e dos lugares onde se instaura tal crise, inclusive a literatura, apesar de chamar-nos 

atenção para a necessidade de uma nova ordem social e econômica, mas também cultural,  

necessária a qualquer sociedade que resulta de uma complexidade de relações que asseguram 

um sistema marcado pelas desigualdades, principalmente pós-globalização. 

Diz-nos Saramago a respeito:  

Se proponho esta alternativa, que coloca frente a frente, por um lado, 
as técnicas mais ou menos elaboradas e já correntemente usadas do 
«monólogo interior» e, por outro lado, as técnicas do «narrador 
omnisciente», muito mais ingénuas, universalmente e desde sempre 
utilizadas, é porque penso, no fim de contas, que todos os processos 
narrativos, já inventados ou futuros, não têm e não terão nunca senão 
um objectivo: constituírem-se, cada um deles e todos juntos, como 
meios de pesquisa e de expressão que aspiram à globalidade. E que 
estes processos não são mais do que instrumentos que o autor vai 
usar, sucessivamente ou de modo complexo, com um único objectivo 
também, o de exprimir o  seu próprio pensamento. Escusado seria 
dizer que quando digo «pensamento» estou  a considerar também as 
impressões, as sensações, as emoções, os sonhos, que tudo isto são 
«visões» de um mundo exterior e de um mundo interior sem as quais o 
que chamamos «pensamento» se tornaria, pelo menos assim o creio, 
inoperante. O «narrador omnisciente», o autêntico, comporta-se, em 
minha opinião, como um deus que não se contentasse com saber tudo 
quanto se passou e vai passando: ele conhece, desde o primeiro facto, 
desde a primeira sensação, desde a primeira ideia, tudo o que a ideia, o 
facto ou a sensação irão ter como consequências próximas e distantes, 
espaciais ou temporais. (Idem, ibidem). 
 

Não há tempo determinado para encontrar o lugar desejado, assim como nós 

precisamos muitas vezes, sem o respeito à determinação de um tempo em específico, sair de 

nós mesmos para encontrar o tão almejado. O lançar-se no mar para navegar é o avançar para 

um objeto de desejo e realização, às vezes próximo, contudo, não enxergado, não percebido 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

245 

 

pela nossa própria incapacidade pessoal de objetividade e percepção do desconhecido. O texto 

traduz-se num paradoxo estranho. Nós, em alguns momentos de nossas vidas, queremos estar 

longe de nós mesmos para, então, enxergarmos melhor nossa natureza. O estatuto da 

onisciência faz com que a “busca” por uma ilha desconhecida seja um lugar poético de tantas 

possíveis interpretações. A narrativa de Saramago está sempre em busca de uma 

conscientização do leitor. Como intelectual engajado nos problemas e tensões políticas de 

Portugal, ele conduz a problemática de uma historicidade local, em seus movimentos e 

contingências, investigando e recriando situações que questionam as ansiedades e esperanças 

humanas.  

No entanto, como representar isso? Como já citado, não importa o “status quo” do 

sujeito, sua procedência, sua identidade. A postura do homem demasiadamente lúcido de se 

plantar na porta do rei é uma forma de dizer “não” à infelicidade determinada e de dizer “sim” 

à transcendência do sujeito transformado continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpolados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 

Apesar de ser narrada em primeira pessoa,  

 
TUDO isto, não o esqueçamos, será contado pelo escritor com uma 
dupla intenção, que é ora clara ora oculta: evidente e visível, em 
primeiro lugar, porque é preciso que a história que conta seja 
«reconhecida» como tal, passo a passo, pelo leitor, mas também, em 
segundo lugar, como se  ela estivesse dissimulada por trás da 
imediatidade do que chamamos consciência, com vista a ampliar e 
acentuar os efeitos de ressonância que dessa dissimulação possam 
resultar. (Idem, Ibidem).  

 
 Assim, essa ilha pode ser vista, além de todas as possibilidades, como um lugar de 

instauração e restauração do intelectual, do desassossego a que os autores de ficção se sentem 
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diante da paisagem, da passagem e do trânsito dos signos, em uma era inquieta, bastante 

temporal, no sentido mesmo de efemeridade, quando alguém, o escritor/autor/narrador tem 

plena consciência de um “vírus de irrelevância”no processo criativo (Pécora, 2011). A este 

respeito Saramago nos diz que: 

Contudo, devemos ter presente que,  do mesmo modo que as 
verdades puras não existem, também não existem as puras mentiras. 
Porque se toda a verdade leva consigo inevitavelmente uma parte de 
mentira, nenhuma mentira é tão mentirosa que não veicule, ela 
também, uma parte de verdade. A mentira conterá pois duas verdades: 
a sua própria, elementar, digamos, a verdade da sua própria 
contradição («Se eu sou mentiroso e o digo, estou a dizer uma 
verdade»), e a outra verdade de que ela acabará, voluntariamente ou 
involuntariamente, por tornar-se veículo, comporte ou não esta 
verdade, por sua vez, uma parte de mentira. Cada uma destas forças 
faz mover sucessivamente, como numa engrenagem,  a força que é sua 
negação. Não conheço outro movimento perpétuo. (Idem, ibidem) 

 
Vem bem a afirmação de Leyla Perrone-Moisés que “A literatura se tornou coisa do 

passado. Mas como?, dirão os leitores. Nunca se publicou tanta ficção e tanta poesia quanto 

agora. Nunca houve tantas feiras de livros, tantos prêmios, tantos eventos literários. Nunca os 

escritores foram tão midiatizados, tão internacionalmente conhecidos e festejados. Fica claro, 

então, que, quando se fala do fim da literatura, não estamos falando da mesma coisa.”                   

(Ilustríssima, Folha de São Paulo, disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/941210-o-longo-adeus-a-literatura.shtml>, 

acesso em 20/08/2011) 

A Ilha Desconhecida de Saramago pode não ser todas essas metáforas de sua pátria, 

mas, reafirmo, uma ficção a deriva, aquela que se move sucessivamente, “a força que é sua 

negação”. Como não há outro movimento perpétuo para o autor,   
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Ora projectando uma aparência de verdade ora torcendo sobre a 
verdade duma aparência, vamos pela vida contando histórias. No 
entanto, e aqui entro finalmente no cerne do meu tema, a história que, 
segundo creio, deveria interessar mais ao leitor, e ao contrário do que 
parece ser a própria evidência material do texto, não deveria ser aquela 
que aparentemente lhe está a ser proposta pelo relato que ele se 
prepara para ler. Como é possível? Que quero dizer com isto? Passarei 
a explicar-me. Um livro não está feito somente de personagens, de 
acontecimentos, de peripécias, de surpresas, de efeitos de estilo, de 
demonstrações ginásticas duma técnica. Um livro é, acima de tudo, 
aquilo que nele possa ser encontrado e nele possa ser identificado 
como sendo o autor, o seu autor. Pergunto-me mesmo se o que 
determina o leitor a ler não será uma secreta e inconfessada esperança 
de descobrir no interior do livro – mais do que a história que lhe vai 
ser contada e que ele normalmente espera num estado de espírito 
similar à obediência –, a pessoa invisível, omnipresente também, diga-
se o que se disser, do autor. Tal como o entendo, o romance é uma 
máscara que esconde e ao mesmo tempo revela os traços do 
romancista. O leitor não lê o romance, lê o romancista. O que não 
equivale a dizer que o leitor deva entregar-se a uma operação de 
detective ou de geólogo, procurando pistas ou sondando camadas 
tectónicas, ao fundo das quais, como um culpado ou uma vítima, ou 
como um fóssil, se encontraria escondido o autor...  (Idem, ibidem) 

 
Pistas, camadas, autor, literatura, retomo Perrone-Moisés:  

 
O que aconteceu? A situação em que se encontra hoje a literatura não 
é a de uma ruptura, como a ocorrida entre o classicismo e o 
romantismo. Não se trata de uma simples oposição ao que havia antes. 
Boa parte da literatura atual vive da referência àquela que a precedeu, a 
da modernidade, que nela sobrevive na forma de citação, alusão, 
pastiche ou intertextualidade. Sua própria designação, literatura pós-
moderna, a amarra à anterior. É uma literatura póstuma, uma literatura 
do adeus. (Perrone-Moisés, op, cit.) 

 
 A Ilha Desconhecida será sempre uma ilha desconhecida, nas palavras de Saramago. 

Sua própria designação de desconhecida remete-nos à busca, à procura de algo. Ora, assim 

como a ilha de Saramago, nenhum teórico jamais conseguiu definir exatamente o que é (ou não 

é) literatura. “Até o século 18, literatura era o conjunto das obras escritas, em qualquer gênero. 
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Foi somente a partir do romantismo que ela passou a ter o sentido que, em parte, tem ainda 

hoje: textos escritos numa linguagem particular, que interrogam e desvendam o homem e o 

mundo de maneira aprofundada, complexa, surpreendente.” (Idem, ibidem). Ou seja, sempre 

uma ilha desconhecida até que o leitor encontre a resposta para esse desvendar o homem, ser 

complexo e subterrâneo, ao contrário da ilha, emergente, aberta. Paradoxal? Sim. Onde estará a 

chave? Em que porto poderá ancorar o barco?  A literatura? Onde está o autor?  

 Para Saramago, 

 
Muito pelo contrário: o autor está ali no livro, o autor é o livro, 
mesmo quando o livro não consegue ser todo o autor. Não foi 
simplesmente para chocar a sociedade do seu tempo que Gustave 
Flaubert declarou que Madame Bovary era ele próprio. Parece-me, até, 
que ele não fez mais do que arrombar uma porta desde sempre aberta. 
Sem faltar ao respeito que é devido ao autor de Bouvard et Pécuchet, 
poder-se-ia mesmo dizer que uma tal afirmação não peca por excesso, 
mas por defeito: faltou a Flaubert acrescentar que ele era também o 
marido e os amantes de Emma, que era a casa e a rua, que era a cidade 
e todos quantos, de  todas as condições e idades, nela viviam, porque a 
imagem e o espírito, o sangue e a  carne de tudo isto tiveram de 
passar, inteiros, por um só homem: Gustave Flaubert, isto é, o autor. 
Emma Bovary é Gustave Flaubert porque sem ele seria coisa 
nenhuma. E se me é permitida agora a presunção de pronunciar outro 
nome depois de ter mencionado o do autor de  L’éducation 
sentimentale, diria que também eu, ainda que tão pouca coisa, sou a 
Blimunda e o Baltasar de Memorial do Convento, e que em  O 
Evangelho segundo Jesus Cristo  não sou apenas Jesus e Maria 
Madalena, ou José e Maria, porque sou também o Deus e o Diabo que 
lá estão.  
 
O que nós sempre contamos, afinal, é a nossa própria história, não a 
história da nossa vida, aquela a que chamamos biográfica, mas essa 
outra que dificilmente saberíamos contar em nosso próprio nome, não 
tanto porque nos desse demasiada vergonha ou nos trouxesse 
demasiado orgulho, mas porque o que há de grande no ser humano é 
grande de mais para poder ser  dito em palavras, fossem elas milhares, 
e porque o que faz de nós geralmente pequenos e mesquinhos é a tal 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

249 

 

ponto quotidiano e comum que por aí não encontraríamos nada de 
novo que pudesse comover esse outro grande e pequeno ser que o 
leitor é.  
Talvez seja por estas razões e outras semelhantes que certos autores, 
entre os quais julgo poder incluir-me, privilegiam nas histórias que 
contam, não a história que vivem ou viveram, mas a história da sua 
própria memória, com as suas exactidões, os seus desfalecimentos, as 
suas mentiras que também são verdades, as suas verdades que não 
podem impedir-se de ser mentiras.  Essa é a única história que 
poderemos honestamente contar porque, em verdade, não 
conhecemos outra. (Saramago, op. cit.) 

 
Com essa temática tão contemporânea e obsessiva, o surpreendente é que Saramago, 

que tem tido excelente recepção, tanto da parte da crítica especializada quanto da de seus 

numerosos leitores, sabe onde está e como chegar à tal Ilha. Isso acontece porque mesmo 

aqueles que não têm um repertório de leituras tão vasto quanto o do autor são tragados por 

suas enigmáticas personagens, por uma trama cheia de trilhas, por uma ironia e um humor 

refinado que se sobrepõem, com firmeza, a experiências dramáticas. Afinal, “O homem do 

leme assistiu à debandada em silêncio, não fez nada para reter os que o abandonavam, ao 

menos tinham-no deixado com as árvores... (Saramago, op. cit.)”. 
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CROMATISMO (AUDIOVISUAL) EM O TRIGO E O JOIO, DE 
FERNANDO NAMORA 

 
 

Dorine Cerqueira 
 
 

 
O trigo e o joio, de Fernando Namora é um grande livro que encerra a fase inicial  do 

Neorrealismo. O espaço da estória (real e imaginário) é constituído por duas regiões de 

Portugal: o Norte (na memória de Joana) e o Alentejo: a charneca, a planície interminável e 

nela o trigo “um mar de searas”. 

No livro há três sequências principais: a primeira tem como personagem principal o 

Loas; a segunda tem o Barbaças como herói central, que luta para atingir um objetivo, e é 

quando aparece também Joana; a terceira sequência se inicia no momento da chegada da 

burra, trazida por Loas e Alice. Desde o título, o livro se apresenta com a expressão de uma 

tensão dialética, que vai organizando funções e personagens em dicotomias, sincrônicas e 

diacrônicas, estruturadas em relação aos elementos básicos: trigo (sonho) e joio (anti-

sonho). 

O romance O trigo e o joio, de Fernando Namora, já deu origem a um filme. “Teria o 

cinema sabido guardar essa sobriedade, essa densidade, essa consciência artística do livro?” 

– pergunta Jorge Amado, no seu prefácio. O romance de Namora foi escolhido para este 

estudo pelo seu aspecto motor, colorido, audiovisual, cinematográfico, portanto. Os 

tradutores da obra dão-lhe títulos diversos: os franceses mantêm o título original: Le bom 

grain et l’ivraie; a tradução inglesa chamou-lhe Field of Fates (Seara do Destino); os alemães Loas 

und sein Esel (Loas e seu burro), Spreu und Weizen (O debulho e o trigo) e Was sich von Weizen sondert 

(O que se separa do trigo); e uma em espanhol: La llanura de fuego (A planície de fogo). Os títulos 

traduzidos são embobrecedores, como observa a Profa. Cleonice Berardinelli. Os alemães 
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transformam o joio em debulho, resíduo, tirando-lhe toda a força destruidora, opositiva. O 

espanhol se restringe a uma das manifestações do joio: a ardência da charneca alentejana 

(1972, p. 2). 

Quando Jorge Amado, em 1931 e 1933 apresenta, respectivamente, O país do carnaval e 

Cacau, Portugal também entra numa nova fase da ficção. O realismo socialista ou o 

neorreliasmo teriam que edificar-se esteticamente sem implicar um impossível rompimento 

com o passado ou com a tradição. Mas nessa fase polêmica de tomadas de posição deu-se 

um “corte” definitivo com as estruturas sociais anteriores.  Escreve Lukács: “Se a literatura 

é efetivamente uma forma particular do reflexo da realidade objetiva, o que importa é 

captar esta realidade tal qual ela é efetivamente e não limitar-se a reproduzir o que 

diretamente parece” (1963, p. 293). 

Mas é em Terras do sem fim que Jorge Amado dará a prova de sua mais alta capacidade 

no domínio da dialética que comanda os movimentos da sociedade. Seus primeiros livros 

foram os que mais ajudaram a inteligência lusa a compreender o funcionamento interior do 

grande país irmão, pois para muitos portugueses o acesso à compreensão do Brasil chegou 

através dos grandes romancistas nordestinos, dois dos quais, além de Jorge Amado, gozam 

de grande prestígio em Portugal: José Lins do  Rego  e Graciliano Ramos. E já um poeta do 

Nordeste tem atingido a maior reputação que até hoje qualquer poeta brasileiro pôde ter 

em Portugal: João Cabral de Melo Neto, o autor de Morte e vida Severina. 

Assim a forma de enfocamento da realidade brasileira utilizada por Jorge Amado veio a 

influenciar tanto na escolha de um caminho por certos ficcionistas portugueses, pois o 

verdadeiro engagement deve ser formulado “no sentido da compatibilidade da eternidade da 

obra literária com a fidelidade às exigências irrecusáveis da época histórica que reflete” 

(TORRES, 1967, p. 221). 
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Em nosso livro em estudo, o narrador tira da sua visão inicial o estatismo da paisagem, 

fazendo com que à sucessão das palavras no enunciado corresponda uma sucessão na visão 

impressionista, transmitida por uma câmara cinematográfica em movimento, 

acompanhando a rua, que é a própria vila, numa panorâmica: 

 
 
A vila é uma rua. Vem do alto dos eucaliptos pedindo licença à planície 
para lhe interromper o sono, atravessa uma encruzilhada de estradas por 
onde corre o aceno de Espanha ou do mar e, bruscamente, num ímpeto 
de ousadia, trepa ao planalto ao encontro de uma igreja que foi couto de 
mouros e abades e ali se fica, arrogante a desafiar o pasmo da campina. À 
volta da igreja, as casinhas brancas, com altas chaminés que lhe furam o 
dorso atarracado, fecham-se num reduto que a voracidade calma do trigo 
não consegue romper (NAMORA, 1970, p. 11). 

 
 

Numa montagem pode haver personagens agrupados em seu ambiente, como pode 

uma figura ou um rosto ser apresentado desde múltiplos pontos-de-vista e nas diversas 

etapas de uma ação, como nos quadros de Picasso. El Greco fixa na mesma tela detalhes de 

uma cidade, vista de vários pontos exteriores, de várias ruas e praças, como em Vista  de 

Toledo1. Num quadro há algo que atrai a atenção antes de todos os demais elementos. Desde 

ali a atenção se move ao largo da trajetória desejada pelo artista: a linha de movimento ou 

agrupação ou jogo de personagens.. 

                                                 
 
1 El Greco (Domenikos Theotokopulos) nasceu em Cândia, antiga capital de Creta, sob o domínio 
venesiano, em 1541. Faleceu em Toledo, em 1614. Vista de Toledo (1610): No primeiro plano: os 
vales manchados de um verde desolado que reitera o clima trágico do céu tempestuoso (no fundo), 
e os monumentos: a ponte de Alcântara, o palácio do Alcázar e a Catedral (gótica), em pálida luz e 
trágica paisagem. Delineados sob um fundo de nuvens sinistras (em silhuetas) estão os prédios do 
centro intelectual e eclesiástico da Espanha do século XVI (Depois de Madri, sede da corte, e de 
Sevilha, foco do comércio e das comunicações, Toledo é a terceira metrópole nacional e o centro 
da vida eclesiástica. Meio celta, meio árabe, Toledo guardava as glórias de uma Espanha exausta, 
que subjugara os incas e astecas em terras americanas). O lar de El Greco por metade de sua vida 
foi aqui. As formas espectrais do portão da cidade, o muro e os prédios principais são 
reconhecíveis, em detalhes oferecidos pelo pintor, que era também, de acordo com os valores 
contemporâneos, um desenhista de arquitetura. Pontos simplesmente perceptíveis, enfatizando a 
grandeza do céu e a cidade, representam figuras humanas cuidando de seus afazeres na margem do 
rio Tejo e ao longo da estrada que conduz ao portão e ponte de Alcântara. 
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Em O trigo e o joio, o narrador atribui vida ao inanimado, quebrando assim o 

estatismo da planície. Depois de dar a visão conjunta do ambiente, integra nele os 

personagens, caracterizando-os em seu ambiente: “o Crispim, picado das bexigas, que fez a 

guerra de Espanha...; outro, o Galdério, um gabarola descarado (...) ; o Loas, adivinho do 

futuro; o Vieirinha, que rasgou o Amazonas...; o Barão, que dependurou  o pescoço  numa 

forca, a D. Quitéria, cuja casa cheirava a mofo (1970, p. 12). O Barbaças é colocado em 

primeiro plano: “Comecemos  pelo Barbaças. À primeira vista...” e traça sua genealogia em  

flashback. 

Os lavradores Cortes e Maldonado, a começar pelo significado dos próprios nomes, 

representam, juntamente com D. Quitéria, a prepotência, a inconsciência e a opressão, a 

quem o Barbaças se opõe. A dicotomia da sociedade a que pertencem não é solucionada, 

mas o Barbaças, diferente do Loas, toma consciência da existência de “forças inamovíveis” 

e sente que rompeu  “as teias da inconsciência e da opressão” e, pela reflexão, transforma-

se num “homem novo”. 

O livro não se fecha com uma solução: fica em aberto, diante da impossibilidade de 

realizar-se o sonho do Loas dentro da sociedade em que busca inserir-se e que o repele (...). 

O joio (a lei da sociedade) é na verdade mais forte que o trigo (BERARDINELLI, 1972, p. 

91). 

 

Neste livro podemos também observar a música de fundo, como equivalente à cena, 

ao ambiente. No início, ao apresentar a paisagem campestre e o panorama da vila, surgem 

“tabernas, onde o rumor brando da vila se encrespa, às vezes, em   redemoinhos. 

Às vezes, à vila, chega gente vária. São pedras atiradas a um lago adormecido... e  

trazem canções dolentes, do Baixo Alentejo... São eles que animam as tabernas. Falam, 
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repetem loas, façanhas e desgraças” (NAMORA, 1970, p.11-12). Ainda em O trigo e o joio, 

quando o autor se refere às conversações insistentes de Loas: “o conjunto da frase 

emaranhava-se nesse espanto, ressoando-lhe nos ouvidos como uma melopeia...” (1970, p. 

18). E quando se refere  à feira: “Um homem ao centro da feira:, atroava os ares pela voz 

de um alto-falante... e a sua cantilena propagava-se mais longe do que o eco de um tiro; a 

música do carrocel tinha um ritmo tão vivo que, mesmo à distância, as pessoas se sentiam 

possuídas de um frêmito da desordem e embriaguez.” (1970, p. 49). Ainda em relação à 

feira: “Os ganapos, enfiando-se por entre os camponeses, sopravam pífaros, gaitas, 

assobios;... o homem do carrocel estonteava os ouvidos com uma voz  estridente que o 

alto-falante ampliava até à surdez”. (1970, p. 60). 

Em relação aos campos de trigo batidos pelos ventos: “Um frêmito corria os cabelos 

da seara, um murmúrio prolongado, anelante que pairava sobre a planície... e investigavam 

na brisa um rumor daquelas tempestades que vergam as searas até ao chão, debulhando-as 

com sadismo” (NAMORA, 1970, p. 101); “A ressonância tardia da sua voz elevava-se e 

baixava, ondulando na atmosfera, e tornava-se agora mais nítida e aguda, transformando-se 

num lamento. E a essa voz juntavam-se outras, da terra, das árvores, das pessoas distantes, 

vozes misteriosas que respondiam e imploravam...” (1970, p. 154). 

Para o escritor mineiro Guimarães Rosa, as palavras devem funcionar também por 

sua forma gráfica, sugestiva, e sua sonoridade, contribuindo para criar uma espécie de 

música subjacente. Daí o recurso às rimas, às assonâncias e, principalmente, às aliterações. 

Em O trigo e o joio, predomina a cor amarela, cujo tom positivo é motivado pelo sol. O 

amarelo suscita no espectador, leitor, algo inesperado. Sugere claridade. A sintonização dos 

sentidos já foi usada pela pintura e pela literatura (tato, olfato, vista , cor, audição, 

movimento, emoção). A cor é utilizada para decidir o assunto da correspondência auditivo-
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pictórica, absoluta e relativa e como exteriorização das “emoções humanas”. Mas só de 

uma maneira muito geral, a cor pode ser ligada a emoções. A associação da cor com a 

música é a montagem cromofônica ou  montagem audiovisual As cores possuem também 

o dom de exprimir as expressões da alma. Mais interessante que a correspondência entre 

certos sons e cores é o reflexo análogo das tendências artísticas de certas “épocas” na 

estrutura da música e da pintura. 

O escritor russo Gogol é sensível às cores amarela, verde e roxa do aspecto solar de  

Entardeceres na aldeia e Almas mortas. Em Taras Bulba o amarelo é a cor da inveja  

e da traição. O amarelo tem pois sentido ambivalente. No século XVI, na França, as portas 

dos traidores (e felones) eram marcadas de amarelo. Na Espanha, os hereges que  

se retratavam deviam usar uma cruz amarela. Os judeus eram obrigados a vestir-se de 

amarelo em alguns países. Na Inquisição exigiam que os penitentes se apresentassem, em 

autos de fé públicos, levando uma cruz amarela.   No   Auto-retrato  de   Rembrandt,  

domina o amarelo. Matisse tem um quadro cujo título é Harmonia em amarelo. Sem contar 

com Van Gogh que transforma “uma mancha amarela em sol” e vice-versa. Suas  

apaixonadas paisagens de girassóis, seus cruéis auto-retratos são transferidos em trágicos 

estados de alma.  

A cor se harmoniza com o tema e a idéia da obra de arte. Diderot diz (numa carta a 

Madame Volland) que o ouro é amarelo, a sede, a ansiedade, a bílis, a palha, e se relaciona 

com a loucura, os sonhos, as conversações incoerentes. Até Picasso observou essas  

particularidades: “Hay pintores que transforman el sol em una mancha amarilla, pero hay 

otros que con la ayuda de su  inteligencia y de su arte transforman una mancha amarilla em 

sol” (apud EISENSTEIN, 1955, p. 106). 
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Em O trigo e o joio predomina o amarelo-ouro do trigo e o amarelo-ouro do 

crepúsculo (trágico): “Eu gostaria de vos falar ainda dos trigos e dos poentes incendiados... 

(NAMORA, 1970, p. 12); “Do crepúsculo quente, do silêncio a dormir sobre os campos, 

vinha um chamado comovido” (1970, p. 20); 

 
 

O trigo corria todos os dias do ano, da sementeira à debulha, atravessava 
o outono, o inverno, a primavera, o estio, era uma grandiosa servidão; 
mas talvez por isso, porque os olhos eram absorvidos, sem descanso, por 
esta gestação tão caprichosa e longa,  os homens o amavam com  o  
sofrimento,  a  intranquilidade,  o  alvoroço  de  todas as grandes 
paixões. Em se juntando dois alentejanos,  olhassem  a  atmosfera  ou o 
dorso  trigueiro  da  paisagem,  o silêncio  ou as  palavras  tinham  de  ser 
dominados pela seara (NAMORA, 1970, p. 22) 

 

 
“O pôr-do-sol na charneca era um incêndio (1970, p. 75); “... e inquiriam da 

atmosfera dura e pesada se o fogo das tardes poderiam ainda calcinar as sementes,...”;    “... 

assistindo à lenta e afogueada agonia das tardes (...) . Longínquas nuvens viajaram muitas 

vezes pelo horizonte, densas e arroxeadas, sopradas por um incêndio,...” (1970, p. 101-

102); “Ao longe, a choupana, com o telhado coberto de medas de palha moída, tinha um 

brilho alaranjado, um brilho de trigo,... (1970, p. 221). 

Quando o autor se refere às manganas (prostitutas), determina-lhes o tipo: “Mas os 

seus olhos apenas conseguiam estar atentos à flor vermelha pregada no vestido da rapariga. 

Era um vestido negro, sedoso e ondulado, e o vermelho da flor punha ali uma nódoa de 

sangue ou talvez de provocação desesperada” (NAMORA, 1970, p. 56). Van Gogh 

escreveu ao seu irmão Theo: “Através do vermelho e do verde quero expressar as terríveis 

paixões humanas” 

E por fim, não é o crepúsculo, mas a aurora que se transforma em fogo: “E, de 

súbito, rompeu uma aurora vermelha incendiando a neblina (...). Pareceu-lhe que, de um  
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momento para o outro, tudo iria arder sob um sol furioso (1970, p. 235). É o final trágico 

do livro, pressentido pela natureza que amanhece. 

Assim, na literatura, a narração em lugar de se dirigir à inteligência e de ser 

informativa, se dirigiria à sensibilidade, ela seria emocional. O romance, ao refletir a 

realidade, a subdivide no tempo e no espaço, e se divide em partes e em capítulos. Já o 

cinema tem uma dualidade fundamental inata: modo e expressão específicos e sintaxes de 

diferentes modos de expressão (e aqui se desenrola a fileira dos específicos: a pintura 

mostra o próprio objeto: a poesia o descreve, a música o evoca, etc.). A montagem 

pertence a todas as artes, como já indicou o famoso cineasta russo Eisenstein, e, por isso, 

se pode montar uma obra literária no cinema (mas com a justificação de uma poética). 

Já se viu que um rosto em primeiro plano consegue dizer coisas que mil palavras 

não  podem  dizer,   mas  também  há   momentos   essenciais   na   realização   de   uma            

ação dramática que só uma palavra consegue dizer o que mil gestos não podem sequer 

fazer suspeitar. Hoje, encara-se muito a obra romanesca em termos de montagem 

cinematográfica, o romancista escreve a sua narrativa (filma a direto) e, depois fecha-se na 

cabine da montagem. Corta aqui, corta acolá, cola esta cena àquela, passa o que estava antes 

para depois e vice-versa, estuda os efeitos sabiamente, e toda a narrativa se desarticula, 

adquire outra destreza, suscita outros estímulos. Eis a influência fundamental da arte 

cinematográfica na técnica do romance (TORRES, 1967, p. 244). 

A arte cinematográfica, com sua extrema objetividade, com a ausência de um 

narrador propriamente dito e de comentários e juízos sobre os personagens, exerceu uma 

apreciável influência sobre a arte do romance. E O trigo e o joio, de Fernando Namora é 

exemplo disso, com seu forte ingrediente visual, colorido (ele pinta com palavras), “que, 

por certo,”- como nos disse o próprio escritor – “tem por detrás o pintor frustrado”. 
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A COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NO NOVO ROMANCE HISTÓRICO 
BRASILEIRO: O FEITIÇO DA ILHA DO PAVÃO, 

 DE JOÃO UBALDO RIBEIRO 

Edvaldo A. Bergamo1 

 

 

1. PRIMÍCIAS TEÓRICAS 

 
 

“Segue-se da concepção de Lukács que o romance histórico  
não é um gênero ou subgênero específico ou delimitado do romance tout court. 

 Antes, ele é simplesmente um abre-alas ou precursor  
do grande romance realista do século XIX.” 

Perry Anderson 

 
 
 
 
Para Fredric Jameson, 

 
 
O romance histórico [...] não será a descrição dos costumes e valores de 
um povo em um determinado momento de sua história (como pensava 
Manzoni); não será a representação de eventos históricos grandiosos 
(como quer a visão popular); tampouco será a história das vidas de 
indivíduos comuns em situações de crises extremas (a visão de Sartre 
sobre a literatura por via de regra); e seguramente não será história 
privada das grandes figuras históricas (que Tolstói discutia com 
veemência e contra o que argumentava com muita propriedade). Ele 
pode incluir todos esses aspectos, mas tão-somente sob a condição de 
que eles tenham sido organizados em uma oposição entre um plano 
público ou histórico (definido seja por costumes, eventos, crises ou 
líderes) e um plano existencial ou individual representado por aquela 
categoria narrativa que chamamos personagens. (JAMESON, 2007, p. 
192). 

 
Os parâmetros do romance histórico foram delineados durante o período 

romântico, no início do século XIX. O escocês Walter Scott foi o responsável pela criação 

e divulgação das convenções formais paradigmáticas desse subgênero narrativo, apesar 

delas serem alteradas, já na mesma época, pelo francês Alfred de Vigny. Entre os princípios 

                                                 
1 Professor de Literatura Portuguesa da Universidade de Brasília (UnB). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

261 

 

básicos dessa modalidade romanesca, destacam-se a reconstituição rigorosa do ambiente 

focalizado, o distanciamento temporal bem demarcado, o convívio de personagens fictícios 

e históricos e, principalmente, a movimentação de um herói mediano, protagonista de uma 

intriga fictícia, dentro de um enquadramento histórico que caracteriza a atmosfera 

ideológica de um determinado tempo. De acordo com o teórico Georg Lukács, um grande 

entusiasta da obra scottiana por inúmeras razões, a antecipada vocação realista desse tipo 

de romance é ideologicamente conseqüente, uma vez que 

 
el contenido de los sentimientos y de las ideas, la relación de estos 
sentimientos e ideas com su objeto real es sempre correcto en Scott, 
tanto en sentido social como histórico, y su gran delicadeza poética 
radica en que por una parte sólo eleva esa clara expresión por encima de 
su tiempo en la medida absolutamente necesaria para aclarar el contexto, 
mientras que por la outra presta también a esta expresión intelectual y 
afetiva el timbre, el colorido, el matiz peculiar de la época, de la clase, 
etcétera. (LUKÁCS, 1966, p. 71). 

 
 

A ruptura do modelo scottiano estabeleceu-se em definitivo com a crise 

mimética instaurada pelo romance moderno, colocando-se em xeque alguns pressupostos 

básicos do romance histórico tradicional, principalmente a possibilidade de reconstrução 

fidedigna do passado, mediante uma recomposição totalizadora de fatos fundamentais de 

outrora. O descrédito do relato linear e da noção de tempo cronológico inviabilizou o 

enredo realista típico e a reconstituição naturalista de certos ambientes, abalando-se a 

confiança do romancista num acesso irrestrito ao passado.  

O novo romance histórico latino-americano, tendência literária iniciada na 

segunda metade do século XX, é tributário dessa renovação que deu amplo fôlego a esse 

subgênero, caracterizada pela reformulação dos parâmetros estéticos e ideológicos do 

romance histórico tradicional, cuja influência provinha fortemente das diretrizes 

conceituais de uma corrente teórica da historiografia denominada de “Nova História“. O 
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novo romance histórico latino-americano tornou-se, nas últimas décadas do referido 

século, uma espécie de novo "boom" editorial, principalmente nos países de língua 

espanhola, o que demonstra um surpreendente e recorrente interesse pela história da 

América, privilegiando dois momentos decisivos: a Conquista e a Emancipação. Ao retratar 

o passado, essa tipologia romanesca procura explorar os meandros negligenciados ou 

intencionalmente obscurecidos pela chamada história oficial, de orientação positivista, ou, 

ainda, intenta proceder à humanização e reavaliação de importantes heróis que o mármore 

da história parecia haver esculpido em definitivo. Esse subgênero possui, igualmente, como 

característica fundamental, a releitura crítica da História, como acontecimento social e ação 

individual. Sem desprezar prontamente as fontes documentais, o romancista prefere 

retratar os fatos por uma perspectiva preferencialmente paródica ou carnavalizada, 

procurando reavaliar/reaver os eventos por uma ótica desestabilizadora de padrões 

estereotipados. No afã de revisitar o passado, o escritor procura demonstrar que não tem 

compromisso com nenhuma ideologia vigente, optando por uma visão dialógica dos 

acontecimentos. 

O interesse crescente pela temática histórica demonstra que o "breve século 

XX" não superou terminantemente a crença no historicismo, desencadeada no 

Romantismo. Porém, sob novos pressupostos estético-ideológicos, o novo romance 

histórico latino-americano revisita a história, preferindo uma visão porventura mais 

problematizadora do passado e procurando compreender tanto a ficção quanto a história 

como formação discursiva manipulável e questionável, numa evidente tentativa de 

subverter modelos conceituais como “verdade”, “realidade”, “certeza”, “fidelidade” etc.  

A metaficção é uma outra característica relevante do novo romance histórico 

latino-americano, além de índice marcante da chamada ficção pós-moderna, de acordo com 
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a perspectiva teórica da estudiosa canadense Linda Hutcheon. Segundo esse ponto de vista, 

“a ficção pós-moderna sugere que reescrever ou reapresentar o passado na ficção e na 

história é – em ambos os casos – revelá-los ao presente, impedi-lo de ser conclusivo e 

teleológico“ (HUTCHEON, 1991, p. 147). Como fator determinante do relato na 

metaficção historiográfica, o processo de escrita do romance deixa, à mostra, os 

“andaimes” de edificação do texto e as redes intertextuais estabelecidas, num procedimento 

formal em que importa tanto o enredo propriamente dito, quanto a apresentação do 

método ou do roteiro de elaboração da obra. Tal procedimento, como se pode perceber, 

exige uma participação mais efetiva do leitor-detetive, que se torna um cúmplice do escritor 

na montagem dos signos textuais.  Para Fernando Ainsa, 

 
la renovada actualidad del género no se há traducido en la aparición de 
um modelo único de novela histórica. (...) Las pretensiones de una 
novela forjadora y legitimadora de nacionalidades (modelo romántico), 
crónica fiel de la história (modelo realista) o elaborada formulación 
estética (modelo modernista), há cedido a una polifonia de estilos e 
modalidades expresivas. El estallido formal y de intenciones se traduce 
en una multiplicidad de estilos y, sobre todo, en la fragmentación de los 
signos de identidad nacionales a partir de la deconstrucción de valores y 
procesos no siempre impugnados com la misma intensidad en otros 
géneros como el ensayo político y filosófico o los estudios de las ciencias 
sociales, mucho más dependientes del modelo ideológico del que son 
tributarios (AINSA, 1991, p. 83) [grifo original]. 
 

Vale ressaltar, que as características indicadoras do novo romance histórico 

latino-americano não devem ser aplicadas com ortodoxia em relação a todos os romances 

de “extração histórica”, publicados nos últimos anos do século XX, visto que o grau de 

utilização dessas marcas é variável, dependendo de cada autor. Todavia, certas balizas 

começaram a chamar a atenção da crítica literária latino-americana, como definidoras de 

um novo movimento, a partir da publicação de três obras principais: Terra nostra, de Carlos 

Fuentes, Eu, o supremo, de Augusto Roa Bastos e A harpa e a sombra de Alejo Carpentier, as 
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quais, de uma forma ou de outra, apresentam algumas das características que foram 

apontadas.  

Os parâmetros fundamentais do novo romance histórico latino-americano 

foram elaborados por Fernando Ainsa e retomados sinteticamente por Seymour Menton. 

Com base na sinopse realizada pelo crítico canadense, o brasileiro Antonio R. Esteves 

enumera as características principais desse subgênero que se encontra em franca expansão 

nas literaturas de língua espanhola e portuguesa, na atualidade: 

 
1. A representação mimética de determinado período histórico se 
subordina, em diferentes graus, à representação de algumas idéias 
filosóficas, segundo as quais é praticamente impossível se conhecer a 
verdade histórica ou a realidade, o caráter cíclico da história e, 
paradoxalmente, seu caráter imprevisível, que faz com que os 
acontecimentos mais inesperados e absurdos possam  ocorrer; 
2. A distorção consciente da história mediante omissões, anacronismos e 
exageros; 
3. A ficcionalização de personagens históricos bem conhecidos, ao 
contrário da fórmula usada por Scott; 
4. A presença da metaficcão ou de comentários do narrador sobre o 
processo de criação; 
5. Grande uso de intertextualidade, nos mais variados graus; 
6. Presença dos conceitos bakhtinianos de dialogia, carnavalização, 
paródia e heteroglossia. (ESTEVES, 2010, p. 38). 

 

Essa breve reflexão teórica sobre as antigas e as novas características formais do 

subgênero em questão dimensionam em boa medida os desdobramentos históricos e 

estéticos que colocam em evidência as premissas constitutivas do romance histórico 

clássico e as do novo romance histórico.  

 

2. O FEITIÇO DA ILHA DO PAVÃO: utopia e colonização 
 

 
O feitiço da ilha do pavão, de João Ubaldo Ribeiro, publicado em 1997, retrata, de 

modo irônico e sob uma perspectiva crítica mordaz, os primórdios da empresa colonial 
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portuguesa instalada em território brasileiro. O mencionado romance deixa em evidência os 

modos de organização social, econômica e política promovidos pelo estatuto colonial 

lusitano constituído por índios aculturados, escravos africanos e brancos enriquecidos pelo 

tráfico negreiro, entre outros atores de uma ordem colonial violenta e intransigente, dando 

a ver os primeiros agentes sociais responsáveis pelo processo de formação de nossa 

identidade nacional. 

Nessa obra, Ubaldo retoma a dimensão histórica de Viva o povo brasileiro (1984), 

para narrar uma epopéia rebaixada, ao mesmo tempo bem-humorada, dos habitantes de 

uma ilha imaginária na costa da Bahia, precisamente na região do recôncavo, na época do 

Brasil colonial. A Ilha do Pavão, espécie de geografia fantástica, é o microcosmo de uma 

sociedade colonial em formação. Mas esse mundo ficcional criado pelo escritor de Itaparica 

alcança um patamar ainda maior, pois é a representação de um povo, com seus matizes, 

seus pontos de tensão, suas conquistas e fracassos. Como romance histórico, torna-se uma 

espécie de mergulho na própria identidade brasileira gestada nos primeiros anos da 

ocupação do solo, dos corpos e das mentes dos habitantes nativos, mas não só, pois a 

colonização dependeu igualmente de culturas e povos transplantados para cá, 

majoritariamente europeus e africanos. De acordo com a mais importante estudiosa da 

obra de Ubaldo, Rita Godet: 

 
A inscrição da utopia no romance O feitiço da Ilha do Pavão produz um 
leque de representações do território brasileiro evocando desde o mito 
fundador das “Ilhas afortunadas” às utopias das cidades perfeitas, sem 
desprezar as especulações proféticas sobre o futuro do país. Explorando 
as tensões entre as imagens reais e as projeções utópicas e míticas do 
Brasil, o romance marca uma mudança na figuração do projeto utópico 
de transformação social tal qual ela se apresenta em obras anteriores 
como Vila Real (1979) e Viva o povo brasileiro (1984). (GODET, 2009, p. 
138-139). 
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O feitiço da Ilha do Pavão promove uma reescritura de uma passado histórico 

compartilhado por brasileiros e portugueses, rompendo com o modelo tradicional 

scottiano e guiando-se por outros pressupostos como a paródia, a carnavalização, a 

intertextualidade e a revisão dessacralizadora da vida pretérita. Evoca, ainda, o romance, 

personagens normalmente excluídos ou pouco considerados nos registros históricos 

convencionais, possibilitando a criação de outras versões dos fatos tidos como marcantes, 

ao dar destaque a diversos agentes da memória nacional, como índios, negros e 

marginalizados de toda espécie que aqui aportaram no início da colonização lusitana. 

O primeiro grande signo do livro é a própria ilha, numa dimensão mítica e 

histórica. Mítica, porque retoma sentidos ancestrais que revestem os modos de ser da 

insularidade (inacessibilidade, autonomia, isolamento), histórica, porque dá a ver um 

microcosmo do Brasil colonial, apresentando a organização social característica do período, 

como a crise do estamento na nova ordem colonial, a influência da igreja católica, com a 

presença do Santo Ofício, a escravidão dos negros e a formação dos primeiros quilombos e 

a destruição e transformação da cultura indígena com a aculturação jesuítica. A ilha é a 

grande metáfora para pensar/representar a nação brasileira e a história nacional nos seus 

primórdios de formação política, econômica e social. O mítico, o lendário e o histórico se 

interpenetram na descrição literária dessa ilha paradisíaca e ao mesmo tempo infernal. A 

ilha de Ubaldo é a expressão da utopia de constituição de uma sociedade ideal, para 

lembrar Thomas Morus de Utopia (1516), e ao mesmo tempo, a distopia representada por 

um agrupamento social, desde o início, marcado pelos vícios e malefícios trazidos do 

continente europeu, especialmente da Península Ibérica. Um exemplo: apesar dos esforços 

do Capitão Cavalo para reinscrever o idílio da Idade de Ouro nas suas posses, os embates 

entre a coroa portuguesa e os índios aculturados, a aliança espúria das autoridades coloniais 
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com os quilombolas, tudo isso faz crer em um projeto utópico falhado e desagregador no 

nascedouro. 

Para além da significação metafórica da ilha, o andamento narrativo apresenta, 

num registro em certo sentido sociológico, a formação da identidade nacional e seus 

impasses insuperáveis. Na formação das povoações, a ambigüidade entre o mundo rural e o 

urbano, a proeminência dos ambientes provincianos, as origens do mandonismo local em 

face dessas imprecisões que tem a ver com a distribuição de grandes extensões de terra, a 

organização política e burocrática caracterizada pela corrupção e pela cultura cartorial, bem 

como a confusão entre o público e o privado nas ações governamentais e nas relações 

familiares, dão o tom característico de uma formação social, política e econômica marcada 

por desajustes e contradições que continuam em evidência na contemporaneidade como 

males nacionais persistentes e ainda não debelados. 

Os entraves da formação da nacionalidade passam também pelo problema da 

aculturação indígena e a presença do negro numa sociedade mestiça de base. Há um grande 

destaque para a representação do índio assimilado Balduíno Galo Mau, um silvícola, cuja 

sobrevivência num meio social transplantado do ambiente europeu e lusitano depende da 

esperteza e da astúcia, tornando-o uma espécie de proto-malandro nativo que obtém certos 

privilégios pífios, por meio da chantagem a algumas autoridades rebaixadas por costumes 

sexuais reprováveis pela moral religiosa e por intermédio da amizade com alguns doutos da 

vila, sendo que novamente o exercício da sensualidade exacerbada é a chave para a 

manutenção de alianças conservadas em nome de interesses recíprocos condenáveis. 

Um ente de nossa formação histórica que é motivo de uma revisão irônica ou 

uma versão menos nobre do tempo do surgimento dos quilombos na colônia é 

representado pelo rei negro, Mani Banto, ou na forma vernacular, Afonso Jorge II, figura 
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despótica que lembra os líderes de regimes absolutistas europeus, e obviamente, a própria 

coroa portuguesa que incentivou e financiou a aventura ultramarina na América, África e 

Ásia. De fato, há aqui uma leitura revisionista da crônica histórica acerca das sociedades 

quilombolas que resistiram heroicamente ao poderio de armas e soldados lusitanos. Na 

versão apresentada pelo narrador ubaldiano, tais agrupamentos clandestinos eram movidos 

por interesses escusos e por práticas políticas e econômicas tão abomináveis quanto 

qualquer outra organização social dos brancos lusitanos, pois estava em jogo o lucro, o 

cobiça, o caudilhismo e a opressão dos subjugados pela cor da pele ou pela origem étnica. 

Também merece uma leitura crítica, e ao mesmo tempo utópica dos aspectos 

definidoras do mandonismo local, a configuração mítica e histórica do Capitão Cavalo, um 

aventureiro português que, depois de cruzar os “mares nunca dantes navegados”, resolve 

fixar-se numa parte da Ilha do Pavão, recebida como prêmio das mãos do soberano 

lusitano pelos serviços prestados à metrópole sediada em Lisboa. Representante de um 

coronelismo avant la lettere, Capitão Cavalo edifica em torno da casa-grande uma 

organização social bastante particular com ex-escravos, alforriados por livre iniciativa do 

senhor de engenho, degredados perseguidos numa Europa contra-reformista, índios que 

vivem entre a selva e a civilização. Não por acaso, o donatário nomeou as suas terras de 

Sossego Manso, numa reatualização mítica do refúgio perdido, onde os perseguidos 

encontram acolhimento para o exercício do livre arbítrio.  

O citado romance ainda indicia uma leitura freyriana da formação nacional, 

tendo em vista o destaque da contribuição fundamental do negro para a formação de nossa 

identidade, principalmente no tocante a uma mestiçagem rácica e cultural patrocinada pelo 

branco português e pela negra africana. Há uma visão carnavalizada do contato sensual e 

despudorado entre brancos portugueses e negras escravas, e igualmente índias, evidente na 
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vida sexual de Iô Pepeu, ou melhor, nas práticas sexuais desenvolvidas pelo filho de 

Capitão Cavalo, especialmente na aproximação afetiva e não apenas erótica entre Iô Pepeu 

e a negra Crescência, incentivada pelo índio Balduíno Galo Mau, que reconhece, na 

realização do tal consórcio carnal a amoroso, vantagens pessoais para si, mas também a 

possibilidade de uma versão edulcorada da mestiçagem nacional, sob a perspectiva do 

narrador ubaldiano. 

Outro signo da História presente neste romance pode ser verificado na 

revisitação dos modos violentos e arbitrários da instalação da administração colonial, visível 

na conduta do representante do exército colonial Borges Lustosa, no papel desempenhado 

pela igreja católica, exemplificada pelas práticas do Santo Ofício, além de outros sinais 

históricos marcantes da desumanizada ação colonizadora lusitana, que atraiu ou obrigou a 

vinda para terras distantes de perseguidos religiosos, cristãos-novos e de todo tipo de 

acossados de além-mar, como Hans e a Degredada. Para Zilá Bernd, outra importante 

estudiosa da obra de Ubaldo: 

 
Os mesmos vícios, a mesma tendência dos homens a fazer prevalecer o interesse 
privado sobre o interesse maior da comunidade continuam a assolar o Brasil às 
vésperas dos quinhentos anos de seu descobrimento. Estaremos nós também à espera 
do Grande feitiço? É preciso recorrer à magia, como poder interferir na máquina do 
tempo, para que as coisas mudem neste país? A utopia tropical de João Ubaldo 
estimula a esperança e revela que o homem não pode perder a capacidade de imaginar 
e sonhar. (BERND; UTEZA, 2001, p. 121). 

 

Em suma, estamos diante de outro romance histórico de João Ubaldo Ribeiro, 

apesar de os editores afirmarem o contrário na segunda orelha do livro em questão, editado 

em 1997, visto que problematiza a formação identitária brasileira, atacando ironicamente 

certas práticas nefastas e reincidentes no nosso ordenamento social, econômico, política e 

cultural e, ao mesmo tempo, celebrando, determinadas marcas constitutivas de uma 
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identidade nacional híbrida representada majoritariamente pela mestiçagem e pelos recursos 

arrojados de sobrevivência desenvolvidos pelos marginalizados para driblar a opressão e 

demonstrar resistência, na intenção de continuar a viver num espaço, cujo estatuto colonial 

era originariamente hostil ao negro, ao índio, ao mestiço e ao branco pobre e remediado. 
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ALMADA: A TOTALIDADE ATRAVÉS DA ARTE E DA RESIDUALIDADE 
 

 
 

Elizabeth Dias Martins1 
 
 
 

“O conhecimento sensível é comum a todos;  
também é fácil e nada tem de filosófico.” 

     Aristóteles 

 
 

1. QUEM TRAÇA O ROTEIRO? 

 

 

Antes de adentrarmos nas questões do “roteiro de autognose” existente na obra de 

Almada Negreiros, é imprescindível tocar no problema da autoria, ou melhor, da voz que 

traça esse roteiro. De que modo ele vem à tona nessa obra tão extensa? Concluímos que é 

resultado do processo de transbordamento, ou seja, da transposição da leitura do mundo, de 

tudo aquilo que foi internalizado pelo escritor através de seus sentidos e que “lhe 

escorregou do corpo pela mão para o papel” (OC. 189). Esse processo está metaforizado 

numa velha história escolhida por Almada para iniciar o ensaio intitulado “O desenho”, no 

qual fala da importância de se obter a autoridade pessoal. A história trata de um pintor que 

andou a ver o mundo para, só depois, pintar um painel no mosteiro.  

Portanto, o desenho, e assim a arte são a captação ou interiorização do mundo, da 

realidade exteriorizada nas diversas formas expressivas às quais o artista empresta 

poeticidade de modo próprio, isto é, com autoridade pessoal. Destarte, faz-nos ver também 

                                                 
1 Professora Associada do Departamento de Literatura e do Programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal do Ceará. 
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que não existe palavra nem discurso artístico que não seja comprometido, pois todo ele 

carrega o traço ideológico interiorizado pelo autor. 

Na obra literária de Almada, essa concretização da essência do mundo se faz às 

vezes sob registro poético ingênuo, embora eivado de teor filosófico (“Invenção do dia 

claro”, “Menino d‟olhos de gigante”); noutras, de maneira mordaz, irônica, frenética, e 

mesmo irada (“Cena do ódio”, “Manifesto anti-Dantas”). Porém, o mais importante para o 

momento é o fato de todos eles, independente do gênero ou linguagem, abordarem a 

temática do homem em busca da compreensão de si mesmo para atingir a inteireza, a 

unidade. 

Vem daí a necessidade de esclarecer a origem dessa fala. Que voz se dirige ao leitor 

nos diversos textos? A unidade das idéias expostas nos ensaios, na ficção e na poesia 

constitui até certo ponto o aprofundamento de um topos, de modo a enfatizá-lo, ou mesmo 

sistematizá-lo; nesse sentido, basta recuar um pouco no tempo e lembrar a confusão de 

gêneros dos românticos, a exemplo dos fragmentos de Novalis, Schlegel e Schiller, que, 

independente de serem aforismo, filosofia ou poesia, expressam a própria visão-de-mundo 

dos autores. 

Em Almada dá-se o mesmo processo de escrita, possivelmente, pois não houve de 

sua parte preocupação em distinguir qual seria o gênero apropriado para expôr sua visão de 

mundo, ou repensar problemas da modernidade como a perda da identidade e do 

sentimento de nacionalidade. Entre estes, o constante inquietar-se do cidadão Almada 

Negreiros com o fato de Portugal não estar na mesma linha de desenvolvimento do 

restante da Europa. Enfim, prendiam-lhe a atenção os problemas do homem, do artista, 

das inovações estéticas que se delineavam no período, do rebuliço que tomava conta da 
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Europa por conta da Primeira Guerra, das mudanças de valores em todos os níveis da vida 

humana, da sociedade e do momento histórico no qual ele estava mergulhado. Isso nada 

mais é do que o todo internalizado pelo autor e transformado em obra e, melhor dizendo, 

“em ação, processo, Ultimatum”, como bem analisou Ernesto de Sousa (SOUSA, 1970, p. 

47).  

Foi justamente o não alheamento de Almada, diante dos problemas enfrentados 

pelo homem naquele começo de século, que ditou a matéria de seus textos, desde que estes 

são pautados numa atitude valorativa e “tem que ver diretamente com a coerência que, em 

relação a seu tempo e espaço históricos, bem como à consciência coletiva dominante, é 

própria da visão do mundo” (REIS, 1997, p. 85) do poeta.  

Porém, a perspectiva de Almada não foi a da fragmentação em si mesma. O drama 

da cisão que se lê na obra de Almada Negreiros não é pessoal, é o de seus semelhantes, dos 

homens de seu tempo. E não foge da fragmentação estética, constante no Modernismo 

português, sendo possível comprovar o que se afirma, principalmente em obras como 

Invenção do dia claro, que se estrutura basicamente de fragmentos de prosa poética, e a 

Engomadeira, que paga tributo ao Cubismo e ao Interseccionismo, os quais trabalham 

notoriamente como o fragmento. 

Almada percebia o homem cindido, distante da totalidade, desprovido da 

possibilidade de interiorização, mas o que desejava era vê-lo unificado, decorrendo daí as 

inúmeras passagens em que há uma insistência no desejo fáustico e ao mesmo tempo 

órfico, de alcançar o todo, a unidade, como nos seguintes versos: 

O meu corpo de menino 
„tava todo atarantado, 
quanto via tudo queria  
e não sabia escolher. 
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Com tanta riqueza à roda 
tinha  vergonha de dizer 
que não sabia escolher 
senão a riqueza toda. 

 
(...) 
Eu não qu‟ria  só pedaços, 
só pedaços não me serve, 
faz-me pena um pedaço 
um pedaço não é tudo; 
então, punha-me a pensar: 
parece, sem m‟enganar, 
todos os pedaços juntos, 
sem faltar um só pedaço, 
fazem justamente tudo. 
  (OC. 162-163) 

   

Este é o significado da igualdade almadiana, 1+1=1, perseguida e reiterada em toda 

a obra, fórmula que se aplicava ao homem e à mulher, ao indivíduo e à coletividade, mas 

antes de tudo ao homem consigo mesmo, pois a unidade individual, moral e física é o 

primeiro estágio a ser alcançado no processo de conhecimento, sendo esta a primeira das 

duas idades da educação do artista estabelecidas por Almada (OC. 803). 

Outros autores do grupo de Orpheu puseram em suas obras a crise do ser 

fragmentado, decadente. Mário de Sá-Carneiro, por exemplo, nunca conseguiu uma 

solução para si mesmo e sua vida. Em seus poemas encontramos o drama de um indivíduo 

atormentado por não conseguir exteriorizar um outro eu que nele havia enquanto 

possibilidade, um oposto ao que foi o homem, e com que sonhou em sua curta e dorida 

existência. Tal conflito gera em Sá-Carneiro “a recusa do real”, segundo expressão de 

Roberto Pontes, causando-lhe “confusão formada em seu espírito atormentado que o 

impede de distinguir entre aquilo que é e o que parece ser. A visão duplicada, ou melhor, 

dúplice, não o deixa discernir entre „o real e o seu duplo‟ ” (PONTES, 1998, p. 76).  
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Já Fernando Pessoa foi um autor que se deixou levar pelo esteticismo, viveu o 

quanto pôde sua obra. Por ocasião da morte do poeta de Mensagem, Almada escreveu em 

tom memorativo o texto “Fernando Pessoa o poeta português”, no qual, entre outras 

considerações, diz não ter conhecido: 

exemplo igual ao de Fernando Pessoa: o do homem substituído pelo 
poeta!  

Esta sobreposição do poeta ao homem, outro que não Fernando Pessoa 
poderia tê-la feito mal. Mas ele tinha posto efetivamente toda a sua vida na Poesia; 
ele é exatamente o poeta dos seus versos. 

A esta cedência do homem ao poeta, chamem-lhe renúncia, convento, 
mofina, clausura, segredo de resistir, chamem-lhe o que quiserem, mas Fernando 
Pessoa fê-lo bem, com inteireza, com altura e com as suas próprias posses. 

E até que um dia de 1935 o poeta foi pessoalmente enterrar o corpo que o 
acompanhou toda a vida. Ficou só o poeta, (...) o único poeta que não viu as suas 
próprias aventuras naturais do homem. (OC, 886-887) 

  

Em Almada, ao contrário, encontramos a ênfase na unidade e, seja na poesia seja 

no ensaio, o tema é o do necessário alcance da personalidade, da busca do próprio, fazendo 

uso aqui do termo almadiano. Segundo Almada, o homem e o artista devem ir ao encontro 

da autoridade pessoal na arte e na vida, porque não podemos nos encontrar no que é 

alheio. A propósito, vejamos o que diz, em “A cena do ódio” de 1915: 

Ladram-me a vida por vivê-La 
e só Me deram Uma! 
Hão-de lati-La por sina! 
Agora quero vivê-La! 
Hei de Poeta cantá-La em Gala sonora e dina 
Hei-de glória desanuviá-La 
Hei-de guindaste içá-La Esfinge 
da Vala pedestre onde Me querem rir! 
Hei-de trovão-clarim levá-La Luz 
às Almas-Noites do Jardim da Lágrimas! 
      (OC. 85) 

 

O trecho do poema enaltece o valor da luta de cada um pela conquista de vida 

própria. Isso pode ser observado no emprego de maiúsculas em todos os pronomes 

referentes à vida e ainda no tom camoniano do quinto verso, encerrado, inclusive, com o 
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arcaísmo “dina”. Se em seu poema Camões deseja cantar os feitos de seu povo e, para 

tanto, pede às Tágides um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e corrente, uma 

fúria grande e sonorosa (CAMÕES, 1988, p. 9-10), encontramos em Almada equivalente 

ânsia, mas para cantar a vida, a única que lhe foi dada. E o canto do poeta do século XX 

será também ostentativo, sonoro, digno, em fúria de “Trovão-clarim”, para conduzi-la, 

enquanto “Luz” aos que estão sem vida e, portanto, em trevas, eufemisticamente 

designados nos versos citados como “Almas-Noites”.  

Entretanto, a grande vitória não é somente alcançar a vida, mas a inteireza; esta, a 

meta do roteiro de autognose que identificamos na obra almadiana e podemos ler adiante, 

ainda no mesmo poema, nos seguintes versos: “Serei Vitória um dia / – Hegemonia de 

Mim!” (OC. 87). 

E de onde surge essa experiência de totalidade aconselhada pedagogicamente nos 

textos de Almada Negreiros? Do português que afirma prezar a sua profissão de poeta e 

aos 22 anos, fortes de saúde e inteligência, diz-se resultado consciente da própria 

experiência:  

a experiência do que nasceu completo e aproveitou todas as vantagens 
dos atavismos. A experiência e a precocidade do meu organismo 
transbordante. A experiência daquele que tem vivido toda a intensidade 
de todos os instantes da sua própria vida. A experiência daquele que 
assistindo ao desenrolar sensacional da própria personalidade deduz a 
apoteose do homem completo.  
Eu sou aquele que se espanta da própria personalidade (...). (OC. 649) 

 
Nesse auto-retrato é possível reconhecer Almada, autor do Ultimatum? Há quem 

responda negativamente, pois naquele manifesto tudo não passaria de blague.  

A personalidade, no ser humano, é o último estágio do crescimento e do 

conhecimento a ser alcançado, “pois que ela é a forma mais complexa e elevada da 
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consciência, resultante de construção e organização progressivas” (CUVILLIER, s. d., p. 

421). A personalidade só é conquistada no devido tempo. Anterior a ela é a autoridade 

pessoal sendo esta o caminho que nos leva até àquela (OC. 749). Eis que, singularmente, 

Almada a adquiriu muito cedo. 

Tendo sido o jovem poeta um “experimentado na completude desde o 

nascimento”, buscou, portanto, retratar em sua obra a crise do homem moderno enquanto 

oportunidade de recomeço, aquilo que Lewis Mumford chamou de “o momento benigno 

da desintegração” (MUNFORD, 1955, p. 445). Nesse ponto surge a questão: – Tal 

realidade seria autobiográfica? Não sei. Quem sabe? Celina Silva em análise acerca da ficção 

do eu em Almada diz: 

Ela é particularmente nítida na lírica, expressão prioritária e primordial 
do eu, nomeadamente em “A cena do ódio”, A invenção do dia claro, 
“As quatro manhãs”, “Rosa dos ventos”, “De 1 a 65”, “Contos 
pequeníssimos”, “Presença”, “As cinco canções mágicas”. Estes poemas 
dão corpo a uma autêntica autobiografia poética que é também uma 
auto-história literária. (SILVA, 1994, p. 76). 

 

Quanto ao romance almadiano, José-Augusto França afirma que “a sageza do 

protagonista de Almada é totalmente a dele próprio”.  

Diante de tais proposições e tendo em vista ser a obra em análise um exemplo do 

que podemos chamar de “escrita de si”2, diríamos que a pessoa e a poesia, no caso de 

Almada, explicam-se uma pela outra não havendo entre elas solução de continuidade3. 

                                                 
2 Tomamos de empréstimo a expressão de Michel Foucault, “escrita de si”, empregada no livro O 
que é um autor (Almada: Vega/Passagens, 1992), que parece convergir para a expressão de Camões 
ao qualificar seus versos como “de experiência feitos”. 
3 Fazemos nossas e aplicamos a Almada Negreiros as palavras de Maria Armanda Passos referentes a Sophia 
de Mello Breyner. “O poeta por trás da poesia”. In: Jornal de Letras. Linda-a-Velha. Ano XIX, nº 749, 16-29 de 
junho, 1999. p. 6. 
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De fato, não negamos nem afirmamos o teor autobiográfico da escrita almadiana. 

Preferimos dizer que na obra em estudo há uma realidade outra instaurada pela linguagem e 

pelas repetições reiterativas, num mesmo texto ou não, assim como nos vários gêneros. 

Jorge de Sena foi quem melhor e longamente definiu o processo de criação dessa 

realidade outra do discurso Almadiano. Analisando a repetição como recurso típico da 

linguagem do autor, diz Jorge de Sena que: 

É como se começasse a descobrir-se que a linguagem só descobre por 
aproximações sucessivas. A linguagem dá uma nova versão, procura uma 
nova versão, acrescenta uma nova versão como se a mesma coisa só 
pudesse ser apreendida totalmente se for dita de diversos ângulos dela 

ser dita. (SENA, 1985, p. 18-19). 
 

Após analisar alguns trechos de d‟A invenção do dia claro, demonstrando a opção por 

uma linguagem coloquial e familiar, o poeta e crítico chama a atenção para a existência de 

outra realidade, a da criação poética. O crítico chega à concluir que a linguagem do autor se 

inscreve no plano da criação expressionista, pois “não é a expressão realística o que 

importa, a linguagem cria a sua própria realidade” (SENA, 1985, p. 18-19). 

Estando no plano expressionista, como afirma Jorge de Sena, a escrita de Almada 

reflete exatamente o modo de criação já apontado, proveniente do transbordamento, cuja 

gênese está na sensibilidade do artista ao captar a realidade, depois processada pela emoção 

na interioridade do eu poético: 

Esta realidade instaurada pela linguagem performática4 é vivida não apenas por 

Almada, mas por todos os “eus” que couberem na sua representação verbal, tal qual o por 

                                                 
4 O conceito de linguagem performática provém da terminologia de J. L. Austin, consistindo 
naquela que pelo emprego de certos verbos, os performativos, implicam a descrição da ação de 
quem os utiliza, configurando ao mesmo tempo a própria ação. São atos cuja existência só se faz 
possível na linguagem, portanto, vindo a existir apenas através da palavra. Foi o que dissemos sobre 
uma realidade outra instaurada pela linguagem. 
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ele definido em Invenção do dia claro 5. E digo representação, dada a teatralidade que há em 

Almada não só no plano da palavra, mas também no das ações que desenvolveu 

culturalmente, e na maneira própria de manifestar-se.  

O movimento e a dramaticidade latentes em Almada Negreiros têm um cariz 

Barroco no qual há eloqüente imagem do mundo numa concepção dramática. Quanto a 

essa maneira de ver a realidade, Peter Skrine cita idéia original extraída da fala de um 

personagem da comédia Como gostais, de William Shakespeare: “All the world‟s a stage” (O 

mundo é um palco); a mesma visão temos no grande comediógrafo Calderón de La Barca 

que intitula sua célebre obra-prima de El gran teatro del mundo (SKRINE, 1987, p. 4-7). 

Portanto, é evidente o caráter residual, e não intertextual, da proposta dramática de Almada, 

dado que a residualidade ocorre no plano da mentalidade e não do texto.  

No âmbito da palavra, conclui Jorge de Sena: 

há toda como uma mise-en-scène das frases no sucederem-se umas às 
outras. As frases surgem como rubricas de teatro sucessivamente, que 
nos dão precisamente a transformação e a transposição que há entre a 
realidade em si e a criação de uma nova realidade que a criação estética é. 
(SENA, 1985, p. 26). 

 

É na palavra-ação que está implicado o estilo performático cultivado pelo artista 

múltiplo, desde que o “performativo consigna uma combinatória onde mutuamente se 

engendram, em ato e atuação, sujeito e linguagem, cuja manifestação momentânea e 

postura interventiva constituem a marca da produção de Almada” (SILVA, 1994, p. 16). A 

teatralidade, porém, não é própria somente do autor em questão.  

                                                 
5 Eis a definição de Almada para o eu: “Quando digo Eu não me refiro apenas a mim, mas a todo 
aquele que couber dentro do jeito em que está empregado o verbo na primeira pessoa”. (OC, 183). 
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Em Sá-Carneiro pode-se captar o teatral tanto na idealidade vivida pelo poeta em 

drama quanto nos poemas. Numa carta a Adolfo Casais Monteiro, Fernando Pessoa 

explica sua heteronímia pela via dramática. Após afirmar que no momento da concepção 

heteronímica já não tinha personalidade.  

Já Almada não representou a vida pela perspectiva desse conflito. O eu que nos fala 

em sua obra diz saber exatamente o que quer e o que faz. Além disso, sabe-se parte 

integrante do século em que vive, sendo ainda capaz de situar-se histórica, social e 

culturalmente. Nele há um forte sopro de integração e solidarismo humano: 

Incapaz de não amar a todos 
um por um 
que todos são meus e me pertencem 
e por isso mesmo não lhes perdôo a falta de amor! 
(...) 
Falta-lhes a eles terem, como eu, a correr-lhes pelas veias todos  
   [os sangues da terra. 
A lei é clara: ninguém ama senão os seus. 
E os meus são todos os sangues da terra 
(...) 
Não pertenço a nenhum sangue de raça 
sou da raça de todos os sangues, 
o meu amor não tem condições que excluam criaturas 
não é amor natural 
é amor buscado por boas mãos 
através de  tempos desiguais e de estilos que se contradizem 
com os olhos no futuro melhor 
e a esperança convicta de que se ainda hoje não são todos  
          [como eu 
é questão apenas de a humanidade viver outra vez 
tanto como viveu até hoje, 
(...) 
         (OC. 220-221) 

 

Os versos transcritos dão bem o motivo da firme convicção contida nas seguintes 

palavras: “eu não sou pessimista nem otimista, entre mim e a vida não há nenhum mal-

entendido” (OC. 677). O poeta opta pelo caminho da alegria por entender ser este o valor 
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mais sério da vida, o qual consiste apenas em saber seguir a direção única (OC. 758), que 

encerra o próprio destino de homem e de poeta. Para tanto é: 

indispensável conhecer nosso drama íntimo e comum a todas as 
personagens que vivem dentro de cada um de Nós, para evitar que elas 
fiquem sem autor. 
O caráter individual é a harmonia entre essas diversas personagens que 
andam desencontradas dentro de Nós próprios; é indispensável que cada 
personagem, além de conhecida, seja respeitada pelo próprio, para que 
seja possível trazê-la completa e juntamente com as outras todas para a 
formação do conjunto original. (OC. 456) 

  

Fica claro que, na perspectiva do autor, não basta conhecer as várias faces do eu; o 

mais importante é buscar a unidade interior, a harmonização da interioridade do eu com os 

outros de nós próprios.  

A linguagem performática significou para Almada a libertação da subjetividade. O 

Eu nela expresso “representa o Homem em si mesmo, na aventura da sua própria 

consciência” (SENA, 1985, p. 27-28). Nele estão todos os que couberem “dentro do jeito 

em que está empregado o verbo na primeira pessoa” (OC. 183). Nisso reside o segredo de 

Almada, seu “mistério de ser, cuja morada é a própria linguagem (D‟ALGE, 1997, p. 126). 

Esta observação de Carlos d‟Alge coincide com a conhecida fórmula heideggeriana: “a 

linguagem é a casa do ser” (HEIDEGGER, 1967, p. 24), que exprime com extrema 

felicidade a dialética ser-linguagem.  

Na obra de Almada Negreiros, o sentido de todo esse processo está na procura da 

unidade entre o homem e a arte, a qual faz parte do desejo de totalidade, de entrega 

absoluta ao fazer artístico. Sendo esse o cometimento e a essência da vida de Almada, foi 

por e pela arte que viveu, sempre associando a atitude pessoal à do artista. 

Em 1926 Almada afirmava que:  
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desde pequeno e especialmente desde que terminei o liceu tudo o que 
não fosse Arte não era comigo, era com os outros. O Comércio, a 
Ciência e todas essas coisas que também se escrevem começadas por 
maiúsculas eram-me interditas. A Arte não, a Arte era para mim. (OC. 
738) 

 
Em 1965, ao escrever sobre Orpheu, faz uma declaração equivalente à anterior, 

demonstrando a conexão de seu ponto de vista, num intervalo de trinta e nove anos entre 

os dois escritos. No segundo texto, afirma não ter nunca se apresentado “em público senão 

como pessoa de arte”. Assim sendo, sua pretensão é que “na pessoa de arte não se separe a 

obra da sua coerência com a atitude humana que arte representa”, uma vez que para ele “a 

Arte é sobretudo atitude universal da pessoa humana”( OC. 1089). 

Portanto, a partir de sua obra podemos inferir que a linguagem é um meio de  

desocultamento do ser, não do autor em si, mas do humano em geral.  

Onde estaria então o Almada autor de textos, após serem estes dados à luz? Haveria 

neles algum resquício pessoal do poeta? Como não encontrá-lo, se a arte, particularmente a 

poesia, é o meio pelo qual o homem pode dizer-se e sem o qual não haverá jamais quem o 

diga? “Poesia é senão por onde é para cada um” (OC. 1077), do que se infere a condição 

para a criação ser única, pessoal e intransmissível (OC. 1077). 

Na linguagem artística está o desocultamento do homem em si e da humanidade. É 

na obra que fica traçado para sempre o perfil do(s) homem(ns) (OC. 1078). Na de Almada, 

literária e literalmente, ficaram muitos perfis, caricaturas, auto-retratos. Em cada escrito, 

desenho ou peça, tem-se uma tentativa do homem-artista de dizer-se ou fazer-se inteiro ao 

apresentar sua obra em qualquer dos gêneros artísticos exercitados. Almada não fazia senão 

“cumprir o mundo da arte” (OC. 614) no qual viveu e esteve sempre a serviço, como 

declarou nessa “Mensagem estética” e em inúmeros outros textos: 
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A razão de eu estar hoje aqui, ao lado dos meus companheiros de Arte, é 
muito simplesmente a de serviço de honra. Estou de minha parte 
servindo a causa, a única pela qual me tenho batido sempre e como 
português – a Arte.(OC, 819) 

 

Para Almada, não especializar-se em nenhuma das artes não representava qualquer 

problema para o trabalho do artista. O essencial era que nunca atuasse fora do universo 

artístico, pois assim “como os cinco sentidos físicos são a aparência da Unidade individual 

humana, assim as determinadas várias artes são os sentidos da Unidade Arte” (OC. 614). O 

desdobramento de Almada em múltiplas linguagens de arte caracteriza o transbordamento, 

como explosão artística plural e multiexpressiva, daquele que foi um verdadeiro militante 

da Arte. Cabe, entretanto, ressaltar que, apesar desse desdobramento nos diversos gêneros, 

a obra de Almada se constitui num todo, a despeito do puzzle, que, armado, se revela a nós, 

leitores, como roteiro conducente ao alcance de uma gnose. Isso prova que em meio às 

especializações do mundo moderno, que levaram o homem a perder a idéia de unidade, o 

poeta Almada não se afastara da imagem da totalidade que havia no homem medieval, pois:  

Se houve uma tendência que o homem medieval se esforçou por evitar, 
foi a de especializar-se em qualquer ramo determinado de atividade. 
Concebia todo o campo do conhecimento como um só, dominado pela 
lógica como chave da sabedoria. Não somente o universo mas tudo era 
criado para um só fim:  a felicidade do homem. O ideal predominante 
era a unidade na filosofia, na religião e no governo. A mesma paixão da 
unidade foi transportada para o domínio da arte. (BURNS, 1968, p. 385-
386). 

 

Esta é uma das marcas de residualidade que permeiam o discurso/percurso artístico 

almadiano. Mas é também resíduo da “busca da Gesamtkunstwerk – do Santo Graal, que é a 

„forma de arte total‟ ”, tendência universal do fim do século XIX (EKSTEINS, 1991, p. 

44), em tudo análoga à procura da unidade das artes da época feudal, e, no tocante a 

Almada, a busca constante da unidade, da direção única na vida e na arte. 
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MEMÓRIAS DE UM OLHAR ESTRANGEIRO EM A CHINA FICA AO LADO 

DE MARIA ONDINA BRAGA 

 

Elizabeth Gonzaga de Lima* 

  

 

“Estava ali por não ter morrido nem virado fantasma. Os seus pés, soltos, 
poderiam palmilhar todos os caminhos do mundo. Poderia voltar à China 

ou ficar lado da China”   
A China fica ao lado, Maria Ondina Braga. 

 

Eugênio Lisboa assinala que A China fica ao lado de Maria Ondina Braga “é um livro 

invulgarmente atraente: porque é feminino e porque é incômodo.” (LISBOA, 1975, p. 82).  

E por que feminino e especialmente incômodo? É possível levantar algumas hipóteses. O 

livro possui quatorze contos que rememoram o exílio voluntário da autora/narradora em 

Macau, como professora de um colégio religioso, espaço de encontro/desencontro 

intercultural de chinesas, mestiças, francesas, portuguesas entre outras nacionalidades, 

predominando um universo feminino e solitário. As narrativas não se estruturam em torno 

de uma ação propriamente dita, mas antes segue o ritmo da imobilidade, da digressão, 

permeado por um certo teor lírico, apresentando cenas intimistas e introspectivas. O 

detalhismo, as minúcias, obra prima de descritivismo, termina construindo uma perspectiva 

de profundidade, pois a matéria que envolve os contos é a memória, que nesses textos se 

constitui pelo olhar. O sentido da visão é plenamente exercido nos contos ao captar cada 

detalhe do espaço e das personagens, tentando desvendar-lhes segredos e enigmas. 

                                                 
* Doutora em Teoria e História Literária pela UNICAMP, Professora Adjunto de Literatura 
Portuguesa da UNEB/ Campus IV.  
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Esses aspectos podem provocar um efeito de estranhamento no leitor já 

automatizado pelos contos que se estruturam na sequencia tradicional de ação, clímax e 

desfecho, pois os textos que compõem o livro A china fica ao lado caracterizam-se 

intensamente pelo tom confessional e pelo hibridismo. Ao longo da leitura instaura-se a 

sensação de que a autora pinta quadros com palavras, uma pintura chinesa delicada, repleta 

de minúcias, ao mesmo tempo em que os contos apresentam a textura de crônica, pois a 

narradora recolhe as miudezas do cotidiano e dos dramas dos exilados em Macau, 

configurando uma nova dimensão aos pequenos e banais acontecimentos, como na cena 

do ritual do chá, que a maestria descritiva da autora converte em um momento de extrema 

singularidade: “A hora do chá havia batata-doce. Descascávamos os tubérculos cozidos, 

quentes, vermelho escuros, com uma faquinha de osso, e embrulhávamo-los em açúcar. O 

chá, de jasmin, era amargo e aromático.” (BRAGA, 1991, p. 15). 

 A partir dessas considerações, a proposta da leitura é analisar o 

encontro/desencontro intercultural presente em três contos de A China fica ao lado: “Os 

espelhos”, “A Pousada da Amizade” e “Natal chinês.” Busca-se compreender de que 

maneira essas diferenças interculturais convergem para a expressão de dramas existenciais 

como a solidão, a tristeza, o amor, o desamor, representações tecidas pelo fio das memórias 

do olhar estrangeiro da narradora, que ao se colocar na posição de incansável observadora 

do espaço e do outro, estabelece uma aproximação solidária entre os habitantes do exílio 

em Macau. As reflexões de Marilena Chauí em “Janela da alma, espelho do mundo” e A 

poética do espaço de Gaston Bachelard são a base argumentativa da análise.  

Antes de iniciarmos o percurso, é necessário ressaltar que Maria Ondina Braga é 

uma escritora de acentuado pendor memorialista, como revelam os romances Estátua de sal, 
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Nocturno em Macau e as crônicas Eu vim para ver a terra ambientadas em Angola, Goa e 

Macau. A face de cronista que recolhe as trivialidades e os estilhaços da existência humana 

(dela e dos outros), lançando luz nos recônditos e zonas de sombra, se dissolve diante da 

memorialista que pretende perpetuar pela escrita seus momentos e daqueles que a cercaram 

no passado.  

A experiência em Macau marcou de forma indelével o desejo de eternizar os 

momentos vividos em um território marcado pela complexidade das relações sociais, 

pessoais e políticas, como Maria Ondina Braga anuncia na introdução aos contos: “Macau 

segundo se anuncia, não será para o Portugal do futuro mais que uma saudade e que, no 

entanto, há cerca de três décadas, eu teimo, desinteressada e pacientemente, em perpetuar 

pela pena.” (BRAGA, 1991, p. 5). 

 Entretanto não é o conjunto da sociedade macaense que merece a eternização pela 

escrita de Maria Ondina Braga, há um segmento que mobiliza seu olhar, o universo 

feminino com seus dramas, amores e desamores. Por isso a experiência como docente no 

colégio religioso em Macau converte-se em espaço ideal para narrar e reinventar esse 

mundo invisibilizado pela macro sociedade de Macau e tornado visível nos contos de A 

China fica ao lado. De certa maneira, o colégio se configura como metonímia de Macau, nele 

a convivência entre culturas diferentes, visões de mundo que se entrecruzam, revoltas e 

dores íntimas por viver numa terra de exílio, reflete o sentimento de outros exilados que 

viviam no comércio e nas ruas movimentadas de uma babel oriental, em que os falares em 

chinês, português, cantonês, mandarim, entre outros, criavam o estranhamento, a distância 

entre os habitantes e não era diferente no colégio das freiras. 
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 Mas o que o olhar estrangeiro da narradora capta em suas memórias? Marilena 

Chauí em “Janela da alma, espelho do mundo” assinala que “a visão se faz em nós pelo 

fora e, simultaneamente, se faz de nós para fora, olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e 

trazer o mundo para dentro de si.” (CHAUÍ, 1998, p. 33). E é esse compasso de 

simultaneidade que Maria Ondina Braga imprime nos contos de A China fica ao lado, 

quando a princípio, o esvaziamento de si em função de narrar o outro tece intrincados fios 

em sua memória, para em seguida serem desenrolados no tempo da narrativa. Se os olhos 

são janelas da alma e espelho do mundo, Maria Ondina Braga explora ao máximo as 

potencialidades desses órgãos da visão, que surgem em profusão nesses contos, quando a 

apreensão do outro é instaurada pelo olhar. Miss Carol em “Os espelhos” mostrava 

“olhinhos ansiosos” (BRAGA, 1991, p. 17) e ao declamar Shakespeare, olhos “duros, 

vidrados” (BRAGA, 1991, p. 19) interpretavam o gesto trágico. No conto “A morta”, Mei 

Lai apresentava “olhos ternos”, “olhinhos de azeviche” (BRAGA, 1991, p. 73).  A Sra 

Tung em “Natal Chinês” possuía “olhos atenciosos, pensativos” (BRAGA, 1991, p. 81), 

“seus olhos eram dois riscos tremulantes” (BRAGA, 1991, p. 82); na “Pousada da 

Amizade” o moço Wang tinha os “olhos lassos” (BRAGA, 1991, p. 93), “olhos antigos e 

cansados”, “olhos mais estreitos” (BRAGA, 1991, p. 95). A senhora Li possuía “olhos 

travessos” (BRAGA, 1991, p. 96); “os olhos dela [Senhora Li] dantes tão vivos e gaiatos, 

não tinham a mínima expressão” (BRAGA, 1991, p. 100) e a neta da senhora Li, pelo 

retrato apresentava “olhos enviesados!” (BRAGA, 1991, p. 95).  

Os olhos permitem também a experiência de autocontemplação no espelho. Nesse 

sentido, o conto “Espelhos” é emblemático. A palavra espelho, especulum originou 

especulação, sendo esta uma das palavras chave do texto, quando a narradora especula, 
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sonda a intimidade e o enigma que envolve os espelhos no quarto de Miss Carol, a 

professora de Literatura Inglesa, mestiça de chinesa e inglês. A narradora evoca no 

guardado de suas lembranças a imagem da professora: “Lembro-me do seu cabelo 

escorrido e ralo, da pele macilenta, da boca reta. Lembro-me dela ao piano da sala de 

visita.” (BRAGA, 1991, p. 17) [Grifos meus]. 

 Esse perscrutar em relação à Miss Carol termina por revelar uma mulher 

visceralmente solitária: “Eu perguntava a mim mesma se ela teria família, relações, um 

namorado. Nunca a via sair à noite ou ir ao cinema com amigos. Sua vida na biblioteca, a 

dar aulas, a estudar piano;” (BRAGA, 1991, p. 17). 

 
E nunca uma chamada telefônica para a professora de Literatura Inglesa. 
Nunca para ela o anúncio malicioso da porteira: „É voz de cavalheiro‟ 
Nem correio na bandeja do bengaleiro, (...) Nem visitas tão pouco. E 
todos os anos mais um espelho na parede do quarto. (BRAGA, 1991, p. 
18). 

 

 O simbolismo do espelho é extenso e variado em diversas culturas, mas há pontos 

em comum que o associam à sabedoria, ao conhecimento, à magia, além de ser considerado 

lunar, feminino e na China é o emblema da rainha (cf. CHEVALIER; GHEERBRANT, 

1996, p. 393-395). É exatamente esse fascínio pelo segredo do espelho que instigava a 

curiosidade das colegas do colégio acerca da coleção de espelhos no quarto da professora, 

“toda a gente sabia que o quarto de Miss Carol era forrado de espelhos” (BRAGA, 1991, p. 

17-18). “Além dos espelhos do toucador, uma série de espelhos quadrados na parede, com 

iniciais ou um nome em caracteres sínicos” (BRAGA, 1991, p. 18). O olhar estrangeiro da 

narradora esbarra no estranhamento e na diferença cultural, “A mim aquilo intrigava-me” 
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(BRAGA, 1991, p. 18); “Costume chinês ofertas assim, mas sempre em reconhecimento de 

serviços a favor da saúde ou do bem estar do espírito.” (BRAGA, 1991, p. 18). 

 A ilusão de reduplicação da imagem no espelho instaura um contraponto em 

relação à vida solitária de Miss Carol, como se a excessiva quantidade de espelhos no 

quarto produzisse a sensação de companhia, pois ao entrar no quarto ela nunca estava só, 

os múltiplos ocupavam todo o espaço. Entretanto, tal efeito, paradoxalmente, acentuava 

ainda mais a solidão abissal da professora. Por isso é provável que seu enigma, seu segredo 

e as especulações em torno deles continuariam indevassáveis como as reduplicações 

ilusórias criadas pelos espelhos. 

 Em A poética do espaço, Gaston Bachelard observa que um número grande de nossas 

lembranças estão guardadas na casa e, ao longo da vida, este espaço ressurge em nossos 

devaneios. É o espaço e não o tempo, segundo o filósofo, que anima as nossas memórias. 

(cf. BACHELARD, 1974, p. 360-361). O conto “A Pousada da Amizade” traz a 

representação de um espaço marcante na memória da narradora, onde sobressaem os 

dramas pessoais, as antipatias, as intrigas, mas também a solidariedade e a cumplicidade 

neste exílio dos exilados que era a pousada: “Pousada? Apenas um andar dividido em 

quartos que A-Hin, o estalajadeiro do prédio contíguo, alugava a pessoas decentes” 

(BRAGA, 1991, p. 93); “Os quartos da Pousada da Amizade, seis ao todo, mais ou menos 

iguais, quadrados, tinham cada qual janela que deitava para o alpendre de madeira a toda a 

volta da casa.” (BRAGA, 1991, p. 94). Contudo a perspectiva da autora narradora não era 

de exclusão cultural nessa circunstância de exílio: “Eu gostava de viver ali, embora 

estrangeira entre os demais. Estrangeira mas não estranha. Apenas não chinesa.” (BRAGA, 

1991, p. 94). 
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A Pousada da Amizade, enquanto casa, ainda que provisória, torna-se o espaço 

privilegiado para cenas introspectivas e para desvelar a intimidade desse grupo de exilados 

em Macau. Os mínimos acontecimentos não escapam ao olhar da narradora, a fascinação 

pelo segredo do outro continua sendo o elemento desencadeador da narrativa. Em “A 

Pousada da Amizade” o cacto em floração é o segredo. A senhora Li havia sido 

presenteada com um cacto pela neta e nunca tinha visto sua flor, entretanto por aqueles 

dias, surpreendentemente, um gomo despontara: 

 
Apenas um grãozinho esbranquiçado entre as folhas carnudas. Mas ia 
crescer, hora a hora, dia a dia, para afim desabrochar na flor das suas 
esperanças – vermelha, cor da felicidade! Quando a flor abrisse, daria um 
“chá gordo” no seu quarto, uma verdadeira festa. (BRAGA, 1991, p.97). 

 

O leitor poderá estranhar que esse acontecimento aparentemente banal ganhe 

significativa relevância no conto. Entretanto é em torno das dificuldades para a 

sobrevivência da flor que a narrativa se desenrola, pois o papagaio de Mister Wang se 

alimentava de flores, provocando o medo na senhora Li e convertendo o acontecimento da 

floração em segredo e cumplicidade, compartilhado com a narradora: “nos últimos tempos 

olhava significativamente para mim. Era o segredo: a flor do cacto” (BRAGA, 1991, p. 93); 

“A senhora Li continuava a trocar comigo olhares comprometidos” (BRAGA, 1991, p. 93). 

A importância concedida ao cacto nesse conto suscita uma exploração simbólica 

em torno da planta, espécie de história paralela. Segundo preconiza Ricardo Piglia, “O 

conto é uma narrativa que encerra uma história secreta. Não se trata de um sentido oculto 

que depende da interpretação: o enigma não é senão uma história que se conta de modo 

enigmático.” (PIGLIA, 1994, p. 39).   
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O cacto é uma planta oriunda de regiões inóspitas, geralmente cresce e vive isolado, 

solitário. É provável que no conto, o cacto seja convertido no símbolo da solidão e assim 

teça a história secreta do conto, pois a solidão era o compasso existencial de parte dos 

moradores, em particular de mulheres como a senhora Li, distante da família, longe de sua 

terra natal. Em virtude disso, o cacto passa a ocupar um lugar de afeição, de lembrança, 

proporcionando momentos de alegria em uma existência solitária, discreta e quase apagada. 

Em paralelo à expectativa do nascimento da flor, a narradora expõe os amores e 

desamores que desabrocham no interior da pousada e povoam sua memória de 

imaginações, como o romance entre Miss Jane e Mister Wang, revelado com inveja por 

Miss Chung: “A Jane traiu-me. O Wang gostava de mim. Sim, era de mim que ele gostava. 

Só que não sou fácil, assim barata... Ela roubou-mo. Ele gostava de mim.” (BRAGA, 1991, 

p.96). A narradora não esconde sua fascinação diante desse evento raro naquele lugar, 

como a flor do cacto. Os colegas da pousada ganham contornos de personagens e suas 

histórias convertem-se em enredos, demonstrando o prazer da narradora em ficcionalizar 

os acontecimentos dessas existências partilhadas: 

Aquilo era deveras excitante. Um amor jovem, exacto, e inesperado 
também, ali do lado, na casa onde vivia, no modesto andarzinho de 
quartos de aluguer. Uma aventura a quebrar o ramerrão da Pousada da 
Amizade, aventura autêntica, com segredo, arrojo, paixão. (BRAGA, 
1991, p. 96). 

 
Se o papagaio ameaçava a flor do cacto, Maleia Chung, segundo o olhar da 

narradora, passa a ter uma presença negativa em relação ao amor de Miss Jane e Mister 

Wang: “Miss Jane era para Maleia Chung como o cacto para a senhora Li, só que esta 

amava a planta e desejava que florisse, ao passo que a outra odiava tanto Miss Jane como o 

fruto das suas entranhas.” (BRAGA, 1991, p. 98).    
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A notícia inesperada da doença da neta da senhora Li prenuncia tempos dolorosos 

na pousada, pois dias depois da recuperação da neta, a senhora Li volta e  depara com a 

morte tão temida da flor: “Nenhum vestígio de pétalas de pólen, de cor. Na terra tão 

arenosa, as pegadas do assassino.” (BRAGA, 1991, p.100).  Ao sonho desfeito da senhora 

Li, junta-se o sonho desfeito de Miss Jane, ambos segredos cultivados na intimidade dos 

quartos da pousada, mas que morreram no período da germinação, sob o olhar estrangeiro, 

mas não estranho da narradora:  

A flor morrera ao desabrochar, lacerada pelo bico ferino da ave. Ela 
esperava também, às ocultas uma floração, e temia o pássaro do agoiro... 
O medo vencia-a. Um medo maior do que todas as exigências do 
mundo, maior que seu próprio orgulho, maior do que o mundo. 
(BRAGA, 1991, p. 100).   

  

O exilado por diversas razões vive em um espaço que não é o seu de origem, sendo 

necessárias novas adaptações para sua sobrevivência, por isso pequenos eventos, pequenas 

alegrias tomam grandes proporções.  

Maria Ondina Braga soube como ninguém iluminar nesses contos as zonas de 

sombra, procurando desvelar os segredos, a intimidade, não como mera curiosidade, mas 

antes munida de um olhar solidário e compreensivo em relação a seus companheiros de 

exílio.  Nesse sentido, o que vai nivelar as personagens desses contos de A China fica ao lado, 

não é propriamente o cotidiano, a vida rotineira e sem grandes novidades no colégio, ou a 

tentativa de preservação da dignidade nos quartinhos sufocantes da pousada, mas antes a 

solidão que tais espaços evocavam nos outros e na própria narradora, que lança um olhar 

incansável  para esses habitantes da solidão. E são esses espaços de solidão, segundo 

Bachelard, que marcam profundamente as memórias: 
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E todos os espaços de nossas solidões passadas, os espaços em que 
sofremos a solidão, desfrutamos a solidão, desejamos a solidão, 
compremetemos a solidão sào em nós indeléveis. E é o ser precisamente 
que não quer apagá-los. Ele sabe por instinto que os espaços da sua 

solidão são constitutivos. (BACHELARD, 1974, p. 361).   
 

  Se a pousada e seus quartos expressam essa solidão, o refeitório do colégio 

materializa mais do que qualquer outro espaço uma solidão visceral. O conto “Natal 

chinês” é exemplar nesse sentido, quando, segundo a narradora/ personagem, o refeitório 

nas festas de natal parecia maior e mais desconfortável: “só eu e Miss Lu nos sentávamos à 

mesa comprida das professoras” (BRAGA, 1991, p. 81); “O certo contudo, é que ambas 

bebíamos, a acompanhar os bolos de sésamo, no grande e deserto refeitório na noite de 

natal.” (BRAGA, 1991, p.82).   

A festa natalina no colégio era permeada pela formalidade: “Nessa noite assistiam 

três freiras ao nosso jantar (a regra não lhes permitia comer conosco)” (BRAGA, 1991, p. 

81), contudo a memória gustativa da narradora demonstra que os alimentos da ceia 

convertem-se em elementos de aproximação entre as solitárias daquele natal chinês:  “Eram 

bolos de farinha fina de arroz amassada com óleo de sésamo”; “O chocolate era a esperada 

surpresa da diretora”; “O vinho de arroz queimava-me o peito e fazia vir lágrimas aos 

olhos”; “Aldegundes, a criada macaense, mais antiga do colégio, aparecia com as 

especialidades da terra: aluares, fartes e coscorões (...).” (BRAGA, 1991, p. 82).  

 Em “O natal chinês”, além da presença palpável da solidão no momento de uma 

festa símbolo de união e reunião das famílias, o fio do segredo que teceu os contos de “O 

espelho” e “A Pousada da Amizade” ressurge na simpática figura da senhora Tung, mãe da 

irmã Men Chou, que todo ano vinha de Formosa para Macau a fim de passar com a filha a 

festa cristã. Desde a chegada da senhora Tung ao colégio, ela torna-se objeto de observação 
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da autora/narradora: “Costumava vê-la logo de manhã, com a irmã jardineira, no pátio 

maior, a admirar as laranjeiras anãs nos vasos de loiça. Via-a casualmente a contemplar 

embevecida o presépio do convento.” (BRAGA, 1991, p. 81).  

 A crença no Jesus cristão, manifestada publicamente pela mãe da irmã Men Chou, 

era abalada por uma igual e velada crença na Deusa da Fecundidade. A autora/narradora 

deixa uma dúvida no leitor, se tinha sido o clima natalino ou a cumplicidade entre 

estrangeiras em terra alheia que propiciou a aproximação entre a professora e a senhora 

Tung, a ponto da chinesa derramar suas confidências. Essas revelavam seu conflito 

religioso de venerar a Deusa da Fecundidade e ao mesmo tempo declarar-se cristã, 

instaurando assim um clima de intimidade entre as duas. No quarto da senhora Tung 

encontrava-se o entrelaçamento conflituoso entre cultura e crença: “convidava-me a ir ver 

o seu presépio. O quarto cheirava incenso. Em cima da cômoda, entre flores, lá estava o 

Menino Jesus, de cabaia de seda encarnada, sapatinhos de veludo preto, feições chinesas.” 

(BRAGA, 1991, p.83). Enquanto o menino Jesus ganhava destaque no presépio, pronto 

para ser admirado com suas feições chinesas, a estatueta da Deusa da Fecundidade ocupava 

a dimensão da intimidade, da vida secreta, ao habitar a gaveta da cômoda, “timidamente, a 

senhora Tung abria a gaveta... e surgia a deusa.” (BRAGA, 1991, p.83). Segundo Bachelard, 

“O armário e as prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e seu fundo falso são 

verdadeiros órgãos da vida psicológica secreta.” (BACHELARD, 197, p. 406). Sob essa 

perspectiva, o segredo da senhora Tung, compartilhado com a narradora, desvela a 

dimensão íntima de uma mulher em conflito entre a religiosidade oriental e ocidental, mas 

que em última instância expõe um dos efeitos do colonialismo ocidental.  
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A confidência do segredo de uma senhora chinesa a uma professora portuguesa, 

significou estabelecer pontes com o outro e, nesse caso, confirmado pelo olhar, “Os olhos 

da senhora Tung atentavam nos meus. Como se à procura de compreensão, mas as suas 

palavras prontas (a deter as minhas?) eram de autocensura.” (BRAGA, 1991, p. 83). 

 E assim, novamente pelo olhar, as estrangeiras em Macau encontram a 

compreensão diante do segredo revelado, fazendo do “Natal Chinês” um momento de 

trocas recíprocas, simbólicas, mas acima de tudo de significativa expressão de  uma 

interculturalidade em que as diferenças são diluídas pela solidariedade.  
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JAIME BATALHA REIS ABRINDO FRONTEIRAS 

 
 

                                                                                                     Elza Miné1 
 
 
 
 

Versatilidade, inovação e intervenção cultural poderiam inscrever-se, emblematicamente, 

nas três pontas de um triângulo caracterizador de Jaime Batalha Reis (1847-1935), 

integrante um tanto esquecido da Geração de 70 portuguesa. 

De sua longa e profícua contribuição a jornais e revistas de seu tempo, temos em 

vista hoje focalizar sua participação na imprensa brasileira e na revista A Ilustração. Tal 

participação, na qualidade de correspondente estrangeiro ou articulista independente, é 

tributária do deslocamento espacial que lhe foi propiciado pelo desempenho da função 

consular na Inglaterra, e também pelos contactos mantidos em Londres ou Paris, inclusive 

com brasileiros. Permeando seus textos de imprensa e a elaboração de projetos (muitos 

inconclusos, na verdade), sempre a busca de interlocução entre culturas  a sustentar seus 

gestos concretos de intervenção cultural. Paralelamente, revelam-nos, uns e outros, o seu 

interesse e apoio a formas de inovação artístico-literárias surgidas em seu tempo. A 

variedade de assuntos e temas tratados liga-se diretamente à sua versatilidade como 

jornalista: ao lado dos aspectos sócio-políticos, a pintura e a música merecem-lhe atenção 

privilegiada e competente tratamento na informação e crítica. 

Seu espólio, depositado na Biblioteca Nacional de Portugal, em que há anos venho 

trabalhando, confirma o seu amplo espectro de interesses – história, geografia, agricultura, 

literatura, estética, pintura, música – espectro esse configurado em notas, apontamentos, 

                                                 
1 Professora da Universidade de São Paulo e bolsista de Produtividade em Pesquisa SR do CNPq. 
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artigos e estudos, acabados e inconclusos, constituindo-se sempre, no entanto, no 

testemunho de continuadas buscas e reflexões e de uma utilização bifronte da escrita: 

motor e memória de um pensamento em processo, inquieto e inquisidor, aplicado 

constantemente à articulação do que ele mesmo chama os seus “sistemas”. 

A sua ligação com a imprensa periódica, para a qual queremos hoje chamar a 

atenção, na verdade, começa muito antes, desde que ele era muito novo e ainda vivia em 

Portugal. 

 Assim é que, em 1865, assinando BR, faz “Revistas da Semana” para O Vianense; 

em 1867, firmando também BR, vamos encontrá-lo na seção “Palestras líricas” na Gazeta de 

Portugal; em 1870, com Antero, Oliveira Martins, Manuel de Arriaga e Antonio Enes tenta o 

jornalismo político, defendendo os ideais socialistas, fundando A República-Jornal da 

Democracia portuguesa, em que Eça também colaborou. A participação em O Pensamento Social 

é de 1872. Em fevereiro de 1875 sai o primeiro dos onze números publicados da Revista 

Ocidental, que começara a organizar com Antero de Quental o  qual, por motivo de doença, 

desistira da empresa, antes mesmo de ser publicado o primeiro número, continuando 

Batalha Reis a trabalhar exaustivamente por ela, angariando fundos e colaboradores e 

responsabilizando-se pela seção “Europa”, constante de todos os números da publicação. 

Em 1876, envia dos Estados Unidos para o Diário da Manhã, de Lisboa, “Cartas de 

Filadélfia” (J.Batalha Reis viajara para aquele país como um dos três comissários de 

Portugal à Exposição de Filadélfia , que comemorava a independência dos Estados 

Unidos). A partir de 5 de março de 1880, nesse mesmo jornal, publica, embora sem 

assinatura, a “Crônica Musical”. De 1880 a 1883, assinadas V. de D., cerca de 70 

colaborações cheias de interesse, com o título geral de “A música em Lisboa” são 
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publicadas pelo Jornal da Noite. Em 1881, a Crônica Moderna-Revista crítica ilustrada publica na 

seção “Teatros Líricos” , também com a assinatura V de D, matérias de sua autoria.  

Nesta fase em que Batalha Reis, digamos, “de dentro” está presente na imprensa e 

participa da vida cultural portuguesa, é preciso não esquecer o seu importante 

envolvimento nas Conferências do Casino em que teve, no entanto, proibida a sua 

anunciada conferência sobre socialismo. Mas que, na preparação e em todos os protestos à 

forçada interrupção das conferências, foi marcadamente atuante.                           

                                            

  Passemos ao ano de 1883. Em agosto, um “turning point”: Batalha Reis deixa para 

trás toda uma carreira em ascensão como agrônomo e desembarca com a família na 

Inglaterra, para iniciar uma nova fase de sua vida, como diplomata de carreira, que durará 

28 anos.  

É nesses anos de vivência de um contexto mais amplo, ultrapassando perspectivas e 

limites meramente nacionais, em contacto direto com grandes centros (Londres, mas 

também Paris) que mais nitidamente se desenha seu perfil como crítico das artes, sobretudo 

música e pintura, como comentador de aspectos da sociedade e dos fatos  políticos e que  

sua faceta de agente cultural vigorosamente se faz presente , notadamente no seu esforço 

para que o pintor Columbano seja reconhecido e valorizado dentro e fora de Portugal, e 

que desempenha o papel de intermediário, via Edgar Prestage, para que a literatura 

portuguesa seja divulgada na Inglaterra.  

Dentre suas atividades desta fase, “de fora” portanto de Portugal, passamos a nos 

ocupar de suas ligações com a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e com a revista A 

Ilustração. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 301 

. 

Um convite de Mariano Pina 

 

Foi a 16 de Julho de 1884, um ano depois de Batalha Reis estar instalado em 

Newcastle, que Mariano Pina (1860-1899) lhe fez o primeiro convite para colaborar em A 

Ilustração, por ele dirigida. (E4/35/17) 

Pina, depois de atuar como jornalista em Lisboa -- no Diário do Comércio, no Diário 

da Manhã (fundado por Pinheiro Chagas), no Diário Popular, no Espectro, -- transferira-se 

para Paris, para ser correspondente da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Fora substituir 

Guilherme de Azevedo, que falecera, tendo desempenhando tais funções de 1882 a 1886.  

A Ilustração está entre outras publicações periódicas que se produziram para 

distribuição simultânea em Portugal e no Brasil, veículos importantes de divulgação de 

matérias de autoria de escritores e intelectuais de ambos os lados do Atlântico2, irmanados 

pela língua comum e freqüentemente unidos pelos laços de uma convivência amiga 

mantida na França ou mesmo, mais amplamente, na Europa (que repercute em cartas e 

outros documentos da época). Outras revistas do gênero a destacar seriam: Dois Mundos 

(1877-1881) de Salomão Saragga; A Revista (1893) dirigida por José Barbosa e Jorge Colaço; 

                                                 
2 Na verdade, o mapeamento das colaborações brasileiras na publicação revela uma presença 
quantitativamente diminuta. Das relações de A Ilustração com a Gazeta de Notícias, dei contas no 
artigo “Mariano Pina, a Gazeta de Notícias e A Ilustração: histórias de bastidores contadas por seu 
espólio”. Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa. S.2.vol.7, 1992, p.23-61, reproduzido em MINÉ, Elza. 
Páginas flutuantes. Eça de Queirós e o jornalismo no século XIX. Cotia, SP, Ateliê Editorial, 2000, 
p,195 - 242. 
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a Revista Moderna (1897) do brasileiro Martinho de Arruda Botelho, contando as duas 

últimas com a colaboração de Jaime Batalha Reis3. 

A Ilustração. Revista de Portugal e Brasil teve largo âmbito de difusão, chegando a uma 

tiragem de 16.000 exemplares. Publicou-se quinzenalmente em Paris até 20 de outubro de 

1890 e em Lisboa apenas na fase terminal (o último número é de 1 de janeiro de 1892). 

Em julho de 1884, mesmo ano da criação da Ilustração, Pina já convidava Batalha 

Reis: 

 
[...] Mando-te por este correio os números saídos da Ilustração. Uma 
sensaboriazinha. Mas como só a sensaboria dá dinheiro em Portugal 
espero em Deus que esta não falte às tradições de suas irmãs mais velhas. 
O consulado já assassinou o escritor?... Se o crime ainda não está 
consumado e se o meu amigo ainda está disposto a atirar ao público com 
mais um personagem, a Ilustração teria o maior prazer em ver nas suas 
colunas uma colaboração tão bela como a sua. Newcastle deve ser um 
bom assunto e a vida inglesa anda a fazer a sua reputação à custa de 
laudas às vezes tão falsas que algumas notas tomadas ao vivo seriam lidas 
com um grande prazer. Enfim, se o meu caro Batalha Reis tem na sua 
gaveta papéis rabiscados e se os mandar para a Ilustração creia que é 
grande honra para o jornal e grande fineza para o diretor.[…] E4/35-17  

           

Em Outubro, Batalha já lhe dava notícias concretas a esse respeito, prometendo 

enviar-lhe “dentro de uns poucos dias o primeiro de uma série de quadros copiados do 

natural intitulado Aspectos Escoceses” e informando-lhe ainda que assinaria com um 

pseudônimo, por acreditar que até mesmo “a dúvida sobre o nome do autor despertará 

mais interesse talvez em Portugal…” 

Em decorrência desses primeiros entendimentos Batalha Reis acabou por enviar 

com o pseudônimo de J. Teixeira d‟Azevedo, três artigos para A Ilustração: “Aspectos 

Escoceses. Folhas do Diário de uma viagem na Escócia”; “Aspectos Ingleses. Diário de um 

                                                 
3 Alexandra Alba Picone Jardim apresentou, em 2000, na área de Estudos Comparados de 
Literaturas de Língua Portuguesa da USP, uma dissertação de Mestrado em que estuda esta 
publicação, sob o título: “A Revista Moderna (1897-1899): uma publicação brasileira em Paris”. 
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Residente em Inglaterra”; e “Aspectos Internacionais. De Londres a Lisboa através da 

Europa” ali publicados, respectivamente em 1885, 1886 e 1887. 

No dia 26 de março de 1886, escreve Batalha Reis a Mariano Pina com relação aos 

seus “Aspectos Ingleses”: 

  

Meu caro Mariano Pina 
         

Devolvo as provas corrigidas do meu artigo. Por amor de Deus 
verifique V. cuidadosamente as minhas emendas, -- as minhas letras 
maiúsculas, as minhas vírgulas, os meus dois pontos, todas as esquisitices 
que eu tenho no que escrevo. V. não calcula talvez como os meus nervos 
ficam quando certos erros aparecem em escritos meus: Eu bem sei que 
isto só para mim tem importância, mas para mim doentiamente nervoso 
como sou, ou como ando há uns tempos, -- tudo isso tem uma 
importância enorme. 
 Mil vezes obrigado pelos lisonjeiros termos em que me fala do 
meu artigo. Eu procurei nas paisagens que ele encerra. – como já havia 
feito nas da Escócia – as quais são todas para assim dizer, pintadas do 
natural, dar quanto possível com os meus meios de expressão, o 
sentimento do país. Há porém, com efeito, nos meus “aspectos 
ingleses”, uma cousa que tem verdadeiro interesse. São as anedotas que 
aí estão reunidas, as opiniões da pequena burguesia inglesa, o contraste e 
a luta, no próprio interior da família muitas vezes, da raça inglesa atual 
com as outras do Continente e as opiniões messiânicas dela. Toda esta 
parte é muito importante, e eu posso dizê-lo com tanto mais 
desassombro, que nela não tenho mérito algum. Não há ali, como já lhe 
disse numa das minhas últimas cartas, nem uma só anedota, nem uma só 
opinião que eu inventasse: todas se passaram comigo, todas me foram 
ditas por pessoas que lhe farei conhecer se V. vier passar algum tempo 
comigo a Inglaterra. Como se trata de verdadeiros documentos 
históricos que eu tenho coligido, o valor deles, -- e de modo algum o 
modo insignificante por que eu os apresento, -- fez-me supor que eles 
teriam interesse para Leitores que não pudessem lê-los em português. 
Seria possível publicá-los em francês nalgum Periódico de Paris? Eis uma 
idéia que entrego inteiramente, e sem apelo, ao seu juízo e decisão. 
Como entre as anedotas inglesas há algumas, perfeitamente autênticas, 
que se referem a Napoleão 3º e à Imperatriz Eugénia, talvez esta 
circunstância aumentasse a plausibilidade do que lembro. V. verá.[...] 

  

Esta proposta, contudo, nunca se concretizou. 
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Ligações com a Gazeta de Notícias 

 

Temos procurado mostrar, em trabalhos anteriores, que este importante diário 

carioca, fundado em 1875, pode ser considerado uma via de acesso privilegiada quer para  

interpretações do desenvolvimento sócio-político-cultural no Brasil oitocentista (último 

quartel), quer para o estudo da presença portuguesa na nossa imprensa periódica . Foi um 

espaço fecundo para que relações literárias Brasil/Portugal se travassem. 

 A Gazeta primava pelo cuidado extremo com que mantinha sua rede de 

correspondentes (na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, em Portugal), 

dispendendo, para tanto, somas consideráveis, conforme ecos encontrados nas cartas de 

Elísio Mendes e Ferreira de Araújo ( dois de seus fundadores), Eça de Queirós e Jaime 

Batalha Reis, depositadas na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. E é na qualidade 

de correspondentes que, na “literária Gazeta”, como a chamaram, se inscreve um rol ilustre 

de intelectuais e escritores portugueses que de Londres, de Paris, de Lisboa, enviaram suas 

matérias para o Rio de Janeiro. Se Marialva Barbosa4 (2000) enfatiza a presença na Gazeta 

de literatos brasileiros, temos procurado ressaltar, paralelamente, a presença portuguesa em 

suas páginas: Guilherme de Azevedo, Mariano Pina, Eça de Queirós, Oliveira Martins, 

Ramalho Ortigão.   

                                                 
4 A autora chama a atenção especialmente para Machado de Assis, mas também para as crônicas de 
Olavo Bilac e Artur Azevedo e para as “Cartas Literárias” de Raul Pompéia, Silva Jardim e Adolfo 
Caminha.  
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Aliás, Ramalho, como correspondente em Lisboa, assinou mais de quinhentas 

matérias no jornal carioca, de 1879 a 1915 (com intervalos), sendo aproximadamente 200 

ainda inéditas em livro.5  

As colaborações de Eça de Queirós, como correspondente na Inglaterra e depois 

em Paris, de 1880 a 1897 (embora com intervalos), estão hoje reunidas num só volume na 

edição crítica das suas obras (2002). Eça foi ainda o mentor e o responsável pela criação do 

“Suplemento Literário” daquela folha do Rio de Janeiro, o primeiro do gênero que no 

Brasil se editou e em cujas páginas Jaime Batalha Reis ativamente participou6.  

Já Batalha colaborou na Gazeta desde janeiro de 1892 até fevereiro de 1896. Neste 

período, envia 27 colaborações para a seção “Revista Inglesa”, de 18 de junho de 1893 a 18 

de fevereiro de 1896, impecavelmente publicadas por M. José Marinho (REIS, 1988a), 

juntamente com as matérias(17) que integram seção que traz o mesmo título enviadas 

anteriormente, durante o ano de 1888, para O Repórter, de Lisboa. Além disso, participa 

ativamente nos 6 números publicados do “Suplemento Literário” da Gazeta, dirigido por 

Eça de Queirós, de janeiro a junho de 1892, com 9 matérias, assinadas com diferentes 

pseudônimos e até mesmo sem assinatura, sobre artes e especialmente música, de que era 

grande conhecedor. 

 Em abril de 1892, Jaime Batalha Reis escreve a Ferreira de Araújo perguntando se 

não quereria “independentemente do que já escrevia, e com uma retribuição separada, 

                                                 
5 João Carlos Zan levantou exaustivamente e estudou essas colaborações, em sua tese de 
doutoramento, defendida na Universidade de São Paulo, com o título de “Ramalho Ortigão e o 
Brasil”em 2008. 
6 V. “Um projeto de Eça para o Brasil”, comunicação por nós apresentada no Colóquio 
Internacional Eça de Queirós – 150 Anos do Nascimento, realizado em Sintra de 22 a 25 de 
novembro de 1995 e publicado em Vária Escrita, n.4,1997, Cadernos de Estudos Arquivísticos, 
Históricos e Documentais ,pp.301-311, posteriormente reproduzida em MINÉ, Elza .Páginas 
Flutuantes. Eça de Queirós e o jornalismo no século XIX, São Paulo, Ateliê Editoriual, 2000.p.61-74.   
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correspondências semanais ou quinzenais sobre a política inglesa no que ela possa ter de 

interessante para a política do mundo” e ainda “sobre os casos originais e característicos da 

vida inglesa” (E4/101-15).  

Apesar de Ferreira de Araújo, em resposta, jogar para mais adiante tal acréscimo de 

colaboração, por questões cambiais, localizamos uma nova seção, “Colaboração européia”, 

cuja publicação estamos em fase final de preparação7 

Voltemos um pouco mais a nossa atenção para os textos que compõem a “Revista 

Inglesa” da Gazeta. 

Já sabem a estas horas no Rio de Janeiro o que aconteceu: o telégrafo só 
deixa aos correspondentes hoje a investigação das causas e das 
consequências dos episódios, e a representação do pitoresco. 

 
Assim escrevia Batalha Reis na última “Revista Inglesa” enviada para o Brasil, em 

18.2.1896. 

 Três anos antes, quando iniciava essa atividade, afirmara: 

 
É indispensável, com efeito, como muito bem dizeis, meus caros 
redatores, seguir atentamente, na contemplação curiosa da história 
moderna, os fatos ingleses. [...] Na minha opinião, os povos do século XX são 
os povos ingleses.Por isso devemos, atentamente, segui-los nas suas idéias e 
nas suas ações. 
Os chamados povos latinos pensam, ilusoriamente, que a Europa é Paris. 
É um engano perigoso. 
De Londres partiram os homens que povoaram e dominaram os Estados 
Unidos da América do Norte, que exploram a Austrália, a Ásia, a África, 
as ilhas de todos os mares, os produtos de todos os climas, fortes como 
tatus, pacientes com chins, prolíficos como insetos. 

                                                 
7 “As anedotas de Sarcey” ( 6-5-1892); “ Belas Artes. As Exposições da Academia Real de Londres, 
da New Gallery e do Instituto Real dos Aguarelistas Ingleses” (25-o6-1892); “O burro britânico e as 
associações promotoras do desenvolvimento das ciências” (09-10-1892). Em 1893 e 1894, artigos 
por assim dizer “independentes” exploram temática variada: desde “ A arte da guerra. A situação 
militar na Europa” ( 29-01); “A música na Europa. O Falstaff de Verdi” (30-03); até (1894): 
“Questões de arte dramática. A propósito da Eleonora Duse e da Sarah Bernardt” (02-08)  ; “O 
monumento português ao Infante D.Henrique”: “ A fortuna do conde de Paris” 27/ 28 -10). Em 
1995: “A compra de Roma” (25-10) 
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Naturalistas por negócio, geógrafos por negócio, filantropos por 
negócio, missionários cristãos por negócio, os ingleses aparecem por 
toda a parte, exploram por toda a parte, tomam posse por toda a parte. 
Por isso eu começo, a propósito, estas Revistas, com a notícia da 
inauguração, pela rainha Vitória, em Londres, do Instituto Imperial.. 
O Instituto Imperial é o estabelecimento destinado a representar, numa 
unidade visível, o império britânico de províncias espalhadas pelo mundo 
inteiro. [...]18.6.1993  

 
 

Mas efetivamente não foi a política inglesa o aspecto fundamental explorado nessas 

revistas. Batalha Reis achava, na verdade, que: 

 
[...] A política que de ordinário absorve os correspondentes, é todavia 
sempre o aspecto mais exterior, menos significativo, menos importante 
de um povo. 
Por isso eu deixo freqüentes vezes com prazer esse capítulo intrigante e 
superficial da história inglesa, para observar o que revela mais 
profundamente a vida e a essência dos costumes. 
Aí vai hoje um romance bem cheio de fantasia, bem formado de 
contrastes, bem composto de comércio amoroso e amor comercial, bem 
grotesco, bem inglês[...] 2.6.1894 

 

Mas com a preocupação de asseverar ao seu leitor a fidedignidade da     informação, 

a sua proveniência, Batalha termina esta colaboração dizendo: “Todos podem ler 

pormenores da história que fica relatada nos jornais de Londres do dia 28 de Abril do 

corrente 1894¨.  

Noutra “Revista” insistia:  

 

Não estou inventando, não estou traçando uma caricatura – nunca o 
faço, embora muitas vezes, sem dúvida, os fatos que eu fotograficamente 
relato, dêem, pela natureza das coisas, uma impressão caricata; -- não 
estou mesmo relatando episódios que eu só visse ou só agora publiquei; 
estou traduzindo, quase, os jornais ingleses que triunfantemente, que 
orgulhosamente contaram este culto pelo cavalo, assunto de jogo, este 
culto pelo jogo, principal emoção da vida. 

 

Este tipo de consideração ainda se repete outras vezes como, por exemplo, quando 

afirma:  
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Contarei agora um desses breves episódios característicos que eu 
freqüentes vezes insiro nas minhas Revistas por considerá-los muito mais 
importantes para o conhecimento dos ingleses e da Inglaterra do que a 
maior parte dos  grandes fatos  políticos ou sociais (6.2.1896). 

 

É de citar, como exemplo, a sua irônica consideração sobre a respeitabilidade oficial 

em Inglaterra, feita a partir de um caso de circunstância envolvendo Lord Rosebery: 

 
[...] Eis o que é preciso dizer sempre dum respeitável inglês: 
1º Que é aristocrata; já vimos como se provara de Gladstone que ainda 
era parente da Vitória e de Harcourt que descendia dos Plantagenetas. 
2º Que é rico; não há meio de se acreditar em Inglaterra que um homem 
pobre possa ter algum mérito ou virtude. 
Se se acrescentar desse político que ele tem sentimentos democráticos e é 
excelente cristão, chega-se ao real da respeitabilidade oficial. 
Lord Rosebery é, porém, além disso, perfeitamente educado e 
superiormente inteligente. Não tem ido, nas regiões do pensamento 
humano, ao fundo de coisa alguma, mas possui na perfeição todas as 
superfícies – e é por aí algures que os casos da política se passam sempre. 
A sua reputação de orador – porque a tem a seu modo – provém 
sobretudo, do seu humour. Faz rir sempre que fala. Como isto se sabe, e 
como o efeito já se espera, tanto mais seguro é. Não consta, porém, que 
um só assunto fosse notavelmente estudado ou, ao menos exposto num 
dos seus discursos. Lord Rosebery, o sempre full of fun, tem ganho a sua 
reputação de eloquente em discursos de jantares, é o primeiro orador de 
jantares do Reino Unido. Os ingleses estão certos que ninguém como 
ele, no mundo inteiro, tem tantas coisas admiráveis que dizer à 
sobremesa.[...] 15.07.1894  

 

“Com freqüência nestas revistas, que não aspiram a ser novidades – pelos períodos 

em que são enviadas – mas que se propõem –, como já tenho dito, a dar a fisionomia da 

Inglaterra e dos seus habitantes”, Batalha Reis irá frequentemente valorizar e enfatizar a sua  

“autoridade” para a representação do inglês, ou seja o “outro”, percebido e reconhecido 

como intrinsecamente diverso, autoridade que lhe é conferida pelos largos anos vividos em 

Inglaterra. Chega mesmo a comparar tal experiência com a de Oliveira Martins: 

 
[...] Uma das mais exatas e profundas observações – entre muitas – do 
Sr. Oliveira Martins, nos artigos publicados sobre a Inglaterra no Jornal do 
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Comércio do Rio de Janeiro é, sem dúvida, a que nota o espírito nômade 
como um dos fundamentos do inglês. 
O Sr. Oliveira Martins determinou esta característica por alguns fatos 
que  puderam feri-lo na sua curta estada neste país. Mas eu, que resido 
nele há longos anos, tenho sobre o assunto mil documentos a apresentar 
[...] 6.10.1893  
 

 
Aliás, Batalha Reis já havia sinalizado aos seus leitores do Rio de Janeiro, em cima 

do acontecimento, a publicação em livro das matérias sobre a Inglaterra enviadas por 

Oliveira Martins para o Brasil 8. 

 

Notas de viagem, depois transformarem-se em livro é prática corrente no século 

XIX. Era então frequente trabalhos jornalísticos dessa natureza – decorrentes do relato de 

experiência de um país, de seu povo, de seus costumes – constituírem-se como que uma 

primeira redação de um futuro livro . 

Lembrando ainda a publicação de John Bull, de Ramalho Ortigão, vemos que os 

quatro amigos: Ramalho e Oliveira Martins, Eça e Batalha Reis , os dois primeiros como 

                                                 
8 [...] O Sr. Oliveira Martin fez, com as suas Cartas Sobre a Inglaterra para o Jornal do Comércio do Rio 
de Janeiro, um dos seus melhores livros. O traço mais saliente do “Inglês” e do “inglesismo” está ali 
magistralmente traçado. Para os espectadores que não são ingleses, é com a atitude violentamente 
marcada pelo Sr. Oliveira Martins – atitude forte, dominadora, absorvente e grotesca – que a 
Inglaterra está conquistando este momento da História. Para os que são ingleses, todos os livros são 
inúteis. Desde que um escritor estrangeiro escreve que 2 e 2 são 4, os ingleses começam logo a 
duvidar que assim seja, a imprensa britânica limita-se, sem mais discussão, a notar que na 
publicação indicada, a Inglaterra foi vista através das lunetas estrangeiras (foreing spectacles). E está 
tudo dito. Esta observação basta a destruir a mais bem fundada argumentação. 
Quando eu enviei a minha primeira Revista Inglesa à Gazeta, não conhecia o livro do Sr. Oliveira 
Martins. Nunca lera também as cartas ao Jornal do Comércio. 
A minha admiração pelo notável livro e a minha inteira aceitação do inglês típico que ele desenha, 
não me impedem, porém, de divergir na apreciação de pormenores. Apesar destas Revistas se 
destinarem apenas, modestamente a relatar os acontecimentos contemporâneos, eu terei mais uma 
vez, a propósito deles, de mostrar os meus divergentes modos de ver. 
Entretanto, recomendarei a todos a leitura atenta do precioso volume, A Inglaterra de Hoje. 
[...]9.7.1893  
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visitantes estrangeiros de passagem e os dois últimos como moradores estrangeiros naquele 

país, no desempenho de funções consulares, com uma vivência do país em seu cotidiano, 

em contato constante com seus jornais e revistas, nos oferecem imagens que mutuamente 

dialogam, na reiterada apreensão de pontos observados, qualidades reconhecidas, defeitos 

criticados e na denúncia da política expansionista da imperial Inglaterra vitoriana. 

            A esse tempo, o traçado do perfil de um país e de um povo ligava-se diretamente 

ao que então se chamava a “psicologia popular”, a “fisionomia”, a “alma do povo”, e era 

preocupação extraírem-se linhas mestras do “caráter nacional”. As observações se 

apoiavam também na consideração da raça, do meio social para explicar, caracterizar ou 

entender uma coletividade. Para nós, leitores de hoje, a consideração das imagens 

resultantes de tais engendramentos nos permite fisgar similaridades, pinçar o que em 

estereótipos se constituiu, analisar suas configurações, apreciar como elas se estruturam, 

assim como observar os pré-julgamentos ou pré-conceitos de que são tributárias. Assim, 

além de nos facultarem perceber o observado, nos possibilitam também entrever os 

observadores. É nesse sentido que as imagens que os referidos autores elaboram e 

projetam da Inglaterra participam também de uma construção de identidade portuguesa, e 

de uma relação entre os dois países que infelizmente não temos tempo de explorar. 

Advertem-nos, sem dúvida, num corte diacronicamente situado, e de um modo exemplar, 

sobre modos como as “culturas se olham e olham as outras”. 

Na introdução à reunião em livro da “Revista Inglesa”, já citada, Maria José 

Marinho nos chama a atenção para uma especificidade do modo de olhar/mostrar de Jaime 

Batalha Reis, recorrendo, para tanto, às próprias palavras do correspondente:  “deixar falar 

os fatos” e “descrever pitorescamente os acontecimentos”, proposta esta que também 
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procuramos exemplificar. E Marinho ainda ajunta: “quer narre simples anedotas [...], quer 

descreva acontecimentos dramáticos[...] o escritor deixa, na verdade „falar os fatos‟, embora 

relacionando-os e estabelecendo os seus nexos internos sociais, ou noutros casos, 

políticos” 

 Sob este ponto de vista, notar que enquanto Eça procura fazer o seu leitor “ver 

verdadeiro”, leia-se, segundo seu modo de ver e de acordo com o papel que atribui à 

imprensa, como já procurei mostrar em outro lugar, Batalha prioritariamente procura 

deixar ao seu leitor o espaço para ajuizar e avaliar o que lhe é informado.  Num e 

noutro, no entanto, a ironia frequentemente perpassa e vivifica os contornos do perfil 

paulatinamente traçado da Inglaterra e seus habitantes para seus leitores brasileiros, 

lembrando ainda que foi desse país que Batalha Reis estabeleceu a ponte com o Brasil. 

 

No início de nossa comunicação, recorremos à figura de um triângulo em cujas 

pontas poderíamos inscrever: versatilidade, inovação, intervenção cultural.  

A versatilidade do jornalista foi focalizada, mas ficam para outra oportunidade os 

outros caracterizadores apontados. 

Insistimos apenas em mencionar, ainda que muito brevemente,  que uma atitude 

constante de abertura registra-se no comentário e avaliação da música sempre pautados por 

critérios de exigência transnacionais. 

 Em fazer notar seu papel de “intermediário” na divulgação da literatura portuguesa 

na Inglaterra, via Prestage. Seria sempre para o amigo inglês o interlocutor crítico e bem 

informado sobre o que dissesse respeito à cultura portuguesa, além de orientador e revisor 

altamente qualificado dos seus trabalhos de tradução. 
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O mesmo esforço de abolir fronteiras, veicular o que não se fazia imediatamente 

notar, propiciando o diálogo fertilizador, está presente em seu projeto de apresentação e 

discussão, pela imprensa portuguesa, da literatura e da cultura brasileiras que denominou O 

descobrimento do Brasil intelectual pelos portugueses do século XX, que havia ficado inédito e 

inacabado, cuja edição organizamos (REIS, 1988b). Esclarecemos que foram os amigos 

brasileiros de Londres, com quem conviveu assiduamente nos primeiros anos do século 

XX que lhe despertaram o interesse particular pelo nosso país e pela literatura brasileira, 

como testemunham a sua vasta correspondência e o mencionado projeto. 

Ficou também para outro momento a exploração de seu papel de “agente” de 

Columbano Bordalo Pinheiro. A insistência produtiva e persistente de Batalha Reis no 

sentido de que o mais importante pintor português da época fosse conhecido e 

reconhecido, dentro e fora das fronteiras portuguesas é mais uma clara manifestação de seu 

pacto com a inovação.  

 

Acreditamos, assim, que os posicionamentos de Jaime Batalha Reis, em face da 

literatura e da crítica, suas relações com as artes, captados em seus próprios escritos 

(publicados, inéditos ou inacabados), a vasta correspondência por ele mantida com 

contemporâneos, papéis de vária natureza conservados em seu espólio, fornecem um aval 

não só ao título que escolhemos para essa comunicação, como às qualidades mestras que 

taineanamente lhe atribuímos: versatilidade, inovação, intervenção cultural. 
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PELOS ESPAÇOS DA MEMÓRIA EM VENENOS DE DEUS, REMÉDIOS DO 
DIABO, DE MIA COUTO 

 
Elzira Divina Perpétua1  

 
 
 

Como já é sabido, o espaço no texto literário há muito deixou de ser apenas a 

representação física ou mítica que dispõe os limites da narrativa, embora grande parte da 

análise literária ainda se apóie numa variação referencial do espaço, enfatizando 

principalmente o espaço geográfico e o espaço psicológico como elementos discursivos 

configuradores dos limites das estratégias narrativas nos textos ficcionais. Ao abordar esses 

limites, Barthes inova ao propor a noção de efeito de real como aquilo que, configurando o 

espaço físico e social nos romances realistas, não é, ou não pode ser, mera representação da 

realidade.  

É também sabido que o elemento espacial – seja físico, geográfico, psicológico, 

ou o espaço histórico, o social, o espaço da linguagem – nas narrativas ficcionais só é 

passível de se configurar como estratégia porque existe em estreita relação com os 

personagens, esses seres de papel que dão a conhecer os sujeitos. A modernidade nos 

trouxe ainda a possibilidade de fusão do espaço-tempo, noção que tem atravessado cada 

vez mais as narrativas, soltando as amarras de categorias antes estanques. Em obras da 

chamada pós-modernidade, a figuração do espaço é ainda relativizada nas narrativas que 

tendem a transpor os conceitos delimitadores do espaço e do tempo.  

Essas são as primeiras reflexões a nos guiar em direção ao tema “Paisagem, 

Lugar e Cultura” e nos caminhos do espaço geográfico construído por Mia Couto em seu 

                                                 
1 Professora Adjunta do Departamento de Letras e do Programa de Pós-graduação em Letras: 
Estudos da Linguagem, da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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romance Venenos de Deus, remédios do Diabo. A paisagem física, contudo, transmuda-se 

frequentemente, ao longo das páginas, em paisagem cultural, identitária, onírica, à medida 

que se vão sucedendo as buscas de que são tecidas a urdidura e a trama da narrativa. Os 

personagens se movem em espaços físicos que se redimensionam a cada página. Caminha-

se com o médico português Sidónio Rosa, em seu exílio voluntário, por Vila Cacimba, à 

procura da inesquecível Deolinda, jamais reencontrada. Chega-se à casa de Bartolomeu 

Sozinho e Dona Munda, sendo a própria casa espaço redimensionado e imprevisível em 

sua aparente limitação física.  Percorre-se com o ex-mecânico naval sua nostálgica volta aos 

tempos coloniais, aos portos do mundo, à sua tentativa de negar a identidade africana. Com 

Dona Munda, regride-se ao espaço da origem, aos mistérios inexplicáveis da magia, ao 

desejo de reencontrar a juventude. No romance de Mia Couto, a paisagem revela-se como 

o caminho pelo qual as personagens retomam outros espaços temporais, culturais, 

identitários. Esse caminho se faz pela memória. A neblina que envolve a casa, a praça, o 

rio, o cemitério metaforiza (e às vezes desmetaforiza, numa outra meta) uma outra 

possibilidade de percorrer a narrativa – pelos caminhos da memória, espaços por onde o 

leitor vaga, guiado pela fala ambígua, inexata, misteriosa e dissimulada das vozes narrativas, 

tal como vem a percorrer também as ruelas mais pobres e esquecidas, os labirintos da vila, 

lugares periféricos que levam do mundo social (administração, hospital, delegacia) ao 

espaço da casa de Bartolomeu e Dona Munda.  

Refletimos sobre esse romance de Mia Couto tomando como base a memória 

sobre a qual se erige a narrativa, pensando o funcionamento da memória individual do 

modo como a descreveu Freud – como fulgurações intermitentes, flashes sob forma de 

lembrança. No contexto da narrativa, essas fulgurações do passado surgem através das 
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vozes narrativas – personagens em diálogos e narrador – através das quais incidem os 

shifters, fulgurações do real que configuram o efeito de real barthesiano.  

A impossibilidade de tudo lembrar justifica-se pela inexorabilidade do 

esquecimento. Contudo, uma vez que a narrativa é contextualizada num espaço onde a 

lembrança do passado colonial é condição discursiva essencial, torna-se inevitável uma 

reflexão sobre a memória cultural e como esta se articula no imaginário ficcional em sua 

relação com o espaço – espaço, aqui, condicionado à paisagem como construção discursiva, 

em seu papel estruturador de espaços culturais.   

Referimo-nos à paisagem nos termos apresentados por Ida Ferreira Alves e 

Márcia Manir Feitosa em Literatura e Paisagem,  

[não como] mera aplicação aos textos literários de esquemas e estruturas 
explicativas, mas da problematização contínua da paisagem como um 
processo cultural, como efeito de um modo de ver, fixar ou deslocar 
identidades e confrontar subjetividades, na tensão contínua entre dentro 
e fora, ipseidade e alteridade, visível e invisível. (ALVES; FEITOSA, 
2010, p. 8). 

 

Por outro lado, não se pode ignorar que a indicação do pharmakon de Platão 

presente no título Venenos de Deus, remédios do Diabo rompe com a associação maniqueísta 

dos atributos positivos e negativos consagrados respectivamente às figuras divina e 

diabólica pela tradição cristã. A inversão de valores proposta pelo título associa-se à 

paisagem por meio do subtítulo – “as incuráveis vidas de Vila Cacimba” –, situando o 

espaço geográfico da vila como elemento imprescindível à (re)constituição da memória na 

narrativa e atrelando-se às vidas incuráveis de vários personagens, não apenas à do 

protagonista, Bartolomeu Sozinho. Afinal, de uma maneira ou de outra, todos os habitantes 

de Vila Cacimba vão figurar como variações dos tresandarilhos – os loucos que vagam pela 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

317 

 

cidade e para os quais resta ou o confinamento do hospital ou a paisagem coberta pela 

neblina. 

Dona Munda, Bartolomeu, Sidónio vagam num universo nebuloso, nos 

resquícios da colonização portuguesa indicados não apenas pelas atitudes do administrador, 

ou por seu sobrenome, Suacelencia, ou mesmo pela imagem da sucata do navio encalhado. 

Os personagens vagam pela memória de tudo isso, na síntese da memória de Bartolomeu – 

ex-mecânico naval do navio Infante Dom Henrique – cuja denominação repisa o porvir de 

Portugal no passado, passado glorioso cuja vã glória já foi por demais cantada por poetas 

lúcidos e loucos, em outros restelos. Bartolomeu, ex-mecânico, orgulhoso de sua condição 

de ser o único negro entre a tripulação branca, a ter saudades do balanço do navio de 

dentro do porão em que vivia, reproduz esse mesmo espaço, por demais real, no quarto 

escuro em que se confinou. 

Nas identidades em trânsito que o passado colonial lega à vila africana, vê-se o 

jogo de espelhamento onde não há vencedor. É assim que a imagem de Bartolomeu é 

refletida em Sidónio, português de nascimento, que também transita num entrelugar, tanto 

em Portugal quanto em África, e, médico sem formação completa, sai em busca de si 

mesmo pensando buscar Deolinda. Não é apenas um efeito fantástico ou fantasmagórico 

que o encontro consigo ocorre no momento em que vai embora de Vila Cacimba: 

 

O médico espreita pelo vidro de trás, mas a Vila deixou de ser visível. 
Uma espessa neblina a tornou interdita a olhares e lembranças. Há nessa 
poeira o sabor de um tempo suspenso. Como se a viagem de Sidónio 
não tivesse partida nem chegada. Talvez por isso, em lugar de acácias e 
imbondeiros, ele assista ao vagaroso desfilar do casario de sua Lisboa. 
Afinal, Sidónio Rosa apenas agora está saindo de sua terra natal. 
(COUTO, 2008, p. 186). 
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Portugal, África, portugueses, africanos, ainda à mercê de um destino 

nebuloso, de um porvir que se perdeu nos meandros da guerra colonial, no real do texto 

trazido pela imagem degradante do navio encalhado, a se contrapor no cemitério florido de 

beijos-de-mulata, as poderosas flores do esquecimento, que são plantadas “junto aos 

cemitérios para que os mortos se esqueçam de que, em algum momento, foram viventes” 

(COUTO, 2008, p. 186-187). Não é apenas por um final simbólico que a última frase do 

romance, dita por uma desconhecida e fantasmagórica personagem, se refere aos beijos-de-

mulata: “Eu vim semear estas flores. Tirei-as do cemitério e vou semeá-las por aí, vou 

semeá-las em toda a Vila Cacimba.” (COUTO, 2008, p. 188).  

Nessa narrativa em que a névoa das palavras faz ecoar nuances de desejo “de 

um porto sempre por achar”, está Dona Munda – a fazer reverberar em nossa memória de 

leitores os versos drummondianos “mundo, mundo, vasto mundo / se eu me chamasse 

Raimundo / seria uma rima / não seria uma solução”. Sem apresentar solução para as 

incuráveis vidas de Vila Cacimba, Dona Munda concentra a memória da metonímica vila 

africana, fazendo convergir para si variadas possibilidades de representação, entre as quais 

enumeramos algumas – a sabedoria ancestral da medicina e da magia, a  eroticidade e a 

beleza feminina conservados nos gestos e traços físicos, a identidade mestiça num espaço 

de fronteiras culturais, um entrelugar social sem ancoragem fixa (qual Marabá, de 

Gonçalves Dias), rejeitada pela família do marido por não ser bastante negra, rejeitada 

pelos seus por não ter desposado um homem branco, em sociedades cujas identidades em 

trânsito buscam / exigem o pertencimento de seus membros.  

Munda também é uma personagem construída de oposições e ambigüidades. 

Seu caráter aparentemente submisso é desmentido pelas variadas inserções do narrador 
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sobre suas ações. Mulata, ao casar-se com Bartolomeu teve que enfrentar a família que não 

aceitava o casamento com um negro, pois isso faria “a raça andar para trás” (COUTO, 

2008, p. 31). Já a família de Bartolomeu considerava uma traição o casamento de negros 

com mulatos, mas a união acontece sobre o argumento de que Munda é “quase negra”, em 

contraposição a Bartolomeu, “extremamente mulato” (COUTO, 2008, p. 31). Assim, pode-

se pensar também sobre a divisão social em matizes que valorizam o homem negro 

africano, enquanto Munda, fruto de mistura étnica, tem nesse “quase” uma falta, ao passo 

que o homem tem a marca positiva do excesso – “extremamente” negro. A despeito desse 

lugar subalterno, ela transita em direção a um protagonismo, tanto na vida doméstica 

quanto na participação da vida social de Vila Cacimba, compartilhando com outras 

mulheres da Vila uma sina comum:  

 

O destino das mulheres é serem culpadas. A idade torna-as donas de 
perigosos saberes. Não é preciso prova. Basta que recaia sobre elas a 
acusação de feitiçaria. A justiça é sumária, sem juízes, sem juízos. O 
veredito está facilitado: as mulheres já foram julgadas antes de haver 
tribunal. (COUTO, 2008, p. 58-59).  

 

No romance, enquanto Munda revela-se como uma guerreira que sobrepuja o 

lugar de subalternidade, inclusive trabalhando fora de casa, como enfermeira, a despeito da 

proibição do marido, Bartolomeu segue confinado, do porão do navio ao seu quarto 

escuro, acomodado num exílio voluntário, apresentado neste trecho significativo do 

diálogo com Sidónio sobre a negação de sua identidade:  

 

- O seu nome é Tsotsi. Bartolomeu Tsotsi. 
- Quem lhe contou isso? De certeza que foi o cabrão do Administrador. 
Acabrunhado, Bartolomeu aceitou. Primeiro, foram os outros que lhe 
mudaram o nome, no baptismo. Depois quando pôde voltar a ser ele 
mesmo, já tinha aprendido a ter vergonha do seu nome original. Ele se 
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colonizara a si mesmo. E Tsotsi dera origem a Sozinho. (COUTO, 2008, 
p. 110). 

 

A paisagem humana constituída pela rememoração de passados, nesse 

romance, faz eco à paisagem espacial de Vila Cacimba, sempre envolta em constante 

neblina, ou em labirintos de ruelas, como as vidas que ali se encontram, a fazer cruzar, 

através da memória, variadas versões de um mesmo fato – o desaparecimento de Deolinda 

e os motivos do desaparecimento. Vila Cacimba, lugar onde o mote para o encontro reside 

em Deolinda, personagem em ausência, cujas ações se constroem por meio da lembrança 

de outros personagens: Sidonio Rosa, falso médico português, que dissimula o namoro e a 

paixão por Deolinda; Bartolomeu, o pai, e talvez violador da própria filha, auto-confinado 

na escuridão do quarto; Alfredo Suacelência, o administrador, disposto ainda a se apropriar 

da vida dos habitantes da vila. E entre estes, Munda, duplo de Deolinda, sua filha ou irmã, 

única a se comunicar com os espíritos de seus antepassados, de fato a protagonista entre 

fronteiras e identidades culturais a partir da herança da memória ancestral.  
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PSICOPATOLOGIA E CONFISSÃO POÉTICA:  

O VALOR DIAGNÓSTICO/TERAPÊUTICO DA OBRA LITERÁRIA  
DE MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO 

 
 
 Ermelinda Maria Araújo Ferreira1 

 
 

 
 
 
 

 

 
Não há homens normais em si próprios; há apenas homens normais nas suas 
relações com os outros. O indivíduo que tem o instinto da sua coexistência com 
os outros: esse é o indivíduo normal. O instinto de imitação é uma instituição da 
normalidade. Há uma exceção a esta regra, que é a dos homens de gênio, através 
dos quais as sociedades operam as suas transformações. Os homens de gênio 
são, de fato, anormais. Pasme-se de que alguém contestasse a morbidez, a anormalidade do 
homem de gênio – núcleo acertado de tantos desacertos de psiquiatras precipitados.  

       
António Mora 

 
 
 

Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará. 
Pra que hei-de então andar aos tombos, numa inútil correria? 
Tenham dó de mim. Côa breca! Levem-me pra enfermaria – 
Isto é: pra um quarto particular, que o meu pai pagará. 
Justo. Um quarto de hospital – higiênico, todo branco, moderno e tranqüilo; 
Em Paris, é preferível – por causa da legenda... 
Daqui a vinte anos a minha literatura talvez se entenda – 
E depois estar maluquinho em Paris, fica bem, tem certo estilo... 

 
Mário de Sá-Carneiro, “Caranguejola” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Professora Doutora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
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1. DA PSICOPATOLOGIA E SUA RELAÇÃO COM A LITERATURA 

 
 
 

               
 
    Henry Wallis (1856). Retrato do poeta romântico Thomas Chatterton, que se suicidou com arsênico  

 
 

“Oh! Não me odeies, não! /Eu te amo ainda, /Como do peito a aspiração infinda/ 

Que me influi o viver, /E como a nuvem de azulado incenso; /Como eu amo esse afeto 

único, imenso /Que me fará morrer!” – nestes versos de Álvares de Azevedo, poeta 

romântico brasileiro precocemente falecido, vítima da tuberculose aos 21 anos, evoca-se a 

figura trágica de outro jovem bardo, o inglês Thomas Chatterton, que se suicidou aos 18 

anos. O dramaturgo francês Alfred de Vigny escreveu o drama Chatterton, no qual dá voz ao 

lamento do poeta, emblemático de toda uma geração: “Ó morte, anjo da libertação, como 

tua paz é doce! Eu bem tinha razão de te adorar, mas não tinha a força de te conquistar. Eu 

sei que teus passos serão lentos e seguros. Vê anjo severo, como subtrairei a todos o traço 

de minha presença sobre a terra...”. Tipicamente romântico, esse lamento traduz a essência 

deste estilo que se caracterizou pelo culto ao amor impossível e à autodestruição como 

forma de fuga da realidade. Desde o seu aparecimento em meados do século XVIII, com o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Chatterton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%AAnico
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Chatterton.jpg
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emblemático romance Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe (1774), o romantismo 

ceifou muitas vidas, particularmente entre os artistas “incompreendidos”, de vida boêmia e 

descuidada. Só na Alemanha, trinta mil suicídios foram atribuídos à influência da leitura 

desta obra.  

Com o refluxo dos autores ingleses trazidos pelos pré-românticos alemães, 

sobrevém na Europa, com ampla repercussão no mundo ocidental, uma arte mergulhada 

em paradigmas incomuns. A fantasia poética apresentava componentes mórbidos, 

mergulhando numa ambiência noturna carregada de misticismo, satanismo e ritualismo. 

Incentivava-se a visão depressiva, sarcástica e alienada da vida, que só poderia conduzir à 

melancolia, ao pessimismo e ao desepero. Tudo um tanto artificial, se considerarmos que 

os seus agentes eram na maioria jovens recém-saídos da adolescência, muitos deles 

realmente vitimados pela doença da moda, a tísica, que também predispunha a esses 

estados de espírito. Mas se o suicídio encontrou no romantismo um momento histórico 

propício, também não deixou de existir depois dele. Não por acaso Albert Camus escreveu 

em seu célebre ensaio O mito de Sísifo (1942): “O suicìdio é a grande questão filosófica de 

nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta 

fundamental da filosofia”.  

Suicídio, do latim sui (próprio) e caedere (matar), é o ato intencional de matar a si 

mesmo. O suicídio é um fenômeno paradoxal que desafia não só a religião, mas a ciência: a 

filosofia, a psicologia, o direito, a psiquiatria, a bioética. A visão predominante da medicina 

moderna é a de que o suicídio é um problema de saúde mental, associado a fatores 

psicológicos, como a dificuldade ou a impotência em lidar com a depressão, com o medo e 

com outros transtornos mentais e emocionais.  
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Não será possível um estudo da psicopatologia do fenômeno sem que haja um 

reconhecimento da existência da doença mental. Esta questão, embora possa parecer, não é 

tão absurda, sobretudo face a algumas correntes modernas:  

 

Dizer que a esquizofrenia é uma „situação de crise microsocial‟, ou que a loucura é 
sempre uma „viagem que liberta e enriquece a pessoa‟, representam tentativas de negar 
o conceito da doença. O entusiasmo por esta tirania retórica é tanto, a ponto de 
alguns de seus defensores não titubearem em afirmar que „não há a nenhuma 
evidência inequívoca para apoiar a inclusão da esquizofrenia como entidade mórbida 
no campo da nosologia médica‟. Talvez devêssemos recuar uns quatrocentos anos e 
incluir esses percalços emocionais na esfera da demonologia, esquecendo de vez toda 
esta história de neurotransmissores e neuroreceptores”.2 
 
 
 

O psiquiatra G. J. Ballone, autor dessas observações, considera a antipsiquiatria3 tão 

absurda quanto a extinção dos hospitais psiquiátricos como forma de eliminar de vez com 

os doentes mentais: “a medida equivale a propor a anticardiologia como forma de eliminar 

os cardiopatas, ou a extinção de todas as maternidades como forma de controlar a 

natalidade”. O gérmen da antipsiquiatria, porém, parece tão antigo quanto a própria 

especialidade, insinuando-se mesmo na literatura brasileira do século XIX, na famosa 

novela O alienista, de Machado de Assis, que dá voz à disseminada suspeita intelectual 

quanto à validade dos conhecimentos disponíveis sobre a doença mental, bem como 

quanto à operacionalidade das ações terapêuticas propostas.  

                                                           
2 G.J. Ballone. Diagnóstico Psiquiátrico, disponível em www.psiqweb.med.br, revisto em 2005. 
3 Antipsiquiatria é um termo que se refere a uma coleção de movimentos que visam a criticar as 
teorias e práticas fundamentais da psiquiatria tradicional. Críticas comuns são: que a psiquiatria 
aplica conceitos e instrumentos médicos de modo inapropriado à mente e à sociedade; que ela 
frequentemente trata pacientes contra a vontade; que ela inapropriadamente exclui outras 
abordagens à doença e ao sofrimento mental; que sua integridade médica e ética é comprometida 
por ligações com a indústria farmacêutica e com companhias de seguro; que ela usa um sistema de 
diagnóstico categorial (por exemplo, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais) que se 
acusa de estigmatizar pacientes e de ser mal-fundamentado científica e clinicamente; e que o sistema 
psiquiátrico é vivido por muitos de seus pacientes como humilhante e controlador. 

 

http://www.psiqweb.med.br/
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Cientista de notoriedade internacional, o Doutor Simão Bacamarte monta um 

centro de pesquisas, a Casa Verde, destinado ao estudo e classificação das formas de doença 

mental. Pretende separar o reino da loucura do reino da sanidade, através da identificação 

de um conceito de normalidade que o permita levar a cabo a seleção dos doentes. 

Gradualmente, porém, vai observando que as “esquisitices” são tantas e tão particulares na 

população que ninguém se conforma inteiramente com os seus critérios normativos, o que 

o leva a internar todos os habitantes da cidade. O hospício é a Casa do Poder, e Machado de 

Assis sabia disso muito antes das teorias de Lacan e das teses de Foucault.  

Ciente da falha de seu método, o doutor Bacamarte acaba concluindo que o único 

verdadeiro louco da história é ele mesmo, libertando os internos e fechando-se na Casa 

Verde para morrer em poucos dias. O Dr. Ballone provavelmente diria, a respeito do 

assunto, “que não se pode matar o vìrus da má utilização social da psiquiatria propondo-se 

a eutanásia desta área da ciência”. A existência de “doutores Bacamarte” não pode ser 

aventada como justificativa para a condenação sumária das Casas Verdes, nem para a 

alegação da inexistência da doença e do sofrimento em Itaguaí ou seja lá onde for. 

Uma das peculiaridades da psicopatologia é o duplo aspecto com que os distúrbios 

psíquicos se apresentam: as alterações quantitativas e as alterações qualitativas. Na 

obstetrícia, por exemplo, observamos apenas alterações qualitativas: a mulher está grávida 

ou não está grávida. Também na dermatologia, a pele está íntegra ou lesada, da mesma 

forma na ortopedia, na reumatologia, na neurologia e assim por diante. O paciente 

psiquiátrico, por sua vez, pode apresentar uma alteração na qualidade do ser, ao lado de 

uma alteração na quantidade do fenômeno psicopatológico. Desta forma, as alterações 

psicopatológicas ou os desvios da normalidade acontecem tanto do ponto de vista 

qualitativo como quantitativo, frequentemente ambos e simultaneamente. 
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 A angústia e a depressão, por exemplo, são acontecimentos psíquicos 

experimentados por todos os indivíduos da espécie humana pelo menos em algum 

momento da vida. Porém, em algumas situações, esses sentimentos podem aparecer numa 

intensidade que ultrapassa os limites considerados “normais”, produzindo extremo 

sofrimento. Talvez por isso, como ensina Georges Canguilhem, fosse mais adequado 

procurar entender o anormal e o patológico ao invés de tentar, como o Doutor Bacamarte, 

delimitar o “normal”:  

 

No passado, todas as pessoas que tentaram construir uma ciência do 
normal fracassaram, muitas vezes de modo ridículo. Gostaríamos de 
terminar essas novas reflexões sobre o normal e o patológico esboçando 
uma patologia paradoxal do homem normal, mostrando que a 
consciência da normalidade biológica inclui a relação com a doença, o 
recurso à doença, como a única pedra de toque que essa consciência 
reconhece e, portanto, exige. ... Por doença do homem normal deve-se 
compreender o distúrbio que, com o tempo, se origina da permanência 
do estado normal, da uniformidade incorruptível do normal, a doença 
que nasce da privação de doenças, de uma existência quase incompatível 

com a doença.” (CANGUILHEM, 2010, p. 247). 
 
 

 

2. DA AUTOFICÇÃO COMO ANAMNESE DA ALMA 

 

2.1. AUTOFICÇÃO: A ESCRITA DE SI  

 

Em seu livro Psicanálise e literatura, Jean Bellemin-Noël critica um impulso muito 

comum às abordagens interdisciplinares da literatura: tratá-la como “o reflexo, o traço do 

autor, o que equivale a considerá-la uma ruína, um resto, um resíduo, como nascida de um 

fracasso”. Segundo ele: 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

327 
 

cada livro publicado acompanhado de uma assinatura (que não passa de um 
endereço para onde enviar cumprimentos ou insultos) é o início de um sistema de 
ecos com outros textos; e, nessa liturgia de agrupamento, o oficiante é o 
leitor, sem ter que medir-se com o autor, referir-se a outra coisa que não 
seja o texto entre outros, colocado nesse instante sob o foco de uma 
irradiação”. (1978, p. 78).  

 

Esses comentários foram escritos no auge do estruturalismo – período em que, 

fazendo frente ao imanentismo e ao biografismo anteriores, a crítica literária pretendia 

conferir aos estudos literários um caráter “cientìfico”, isolando o texto de todas as suas 

relações sociais, reduzindo o seu produtor a um mero “endereço” (e logo proclamando a 

morte do autor) e transferindo a responsabilidade pelo seu significado para o “leitor”: ainda 

não um leitor qualquer, mas o especialista, o crítico literário, que se apropriava assim da 

obra alheia com a mesma arrogância com que certos médicos se apropriam do corpo de 

seu paciente e o submetem ao poder e à determinação de seus discursos, interpretações, 

intervenções e prognósticos. 

Feita essa concessão à academia, Noël insinua uma dúvida: “Parece que só existe 

um caso em que é necessário extrapolar do homem: quando o texto se coloca em cena 

como (re)presentação deste homem; e isso se chama autobiografia.” E avança, 

cautelosamente:  

Também não assumirìamos uma fórmula como „a autobiografia pertence 
à psicobiografia‟, mesmo que acrescentássemos „e ela só‟ (mas nunca, 
bem entendido, „e a ela só‟). De qualquer maneira, parece evidente que a 
história de um homem feita por ele mesmo implica o questionamento 
desse homem naquilo que escreveu a seu respeito, quer isso seja 
verdadeiro ou falso, elogioso ou depreciativo, etc. Quando se trata de 
uma obra, ou de um conjunto de obras autobiográficas, o apelo aos 
dados do registro civil e da história mostra-se legítimo se desejarmos 
entrar no jogo instaurado pelo autor” (1978, p. 79). 

 

Noël evoca ainda o “livro decisivo” de Philippe Lejeune, O pacto autobiográfico (1975), 

que busca definir a autobiografia como um texto cujo contrato de leitura é diferente do 
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contrato da ficção: “A autobiografia é a narração retrospectiva em prosa4 que uma pessoa 

real faz da sua própria vida, quando põe a tônica na sua vida individual, e em particular na 

história da sua personalidade.” Mas a questão autobiográfica, para Lejeune, vai-se tornando 

complexa ao longo dos anos: 

 
A promessa de dizer a verdade, a distinção entre verdade e mentira, está 
na base de todas as relações sociais. Sem dúvida que a verdade é 
inatingível, sobretudo quando se trata da vida humana, mas o desejo de a 
alcançar define um campo de discurso e atos de conhecimento, um certo 
tipo de relações humanas que nada têm de ilusório. ... Quanto ao fato de 
que a identidade individual, na escrita como na vida, passa pela narrativa, 
isso não quer de modo algum dizer que ela seja ficção. Pondo-me por 
escrito, eu apenas prolongo o trabalho de criação de identidade narrativa 
(como diz Paul Ricoeur) em que consiste toda e qualquer vida. Claro 
que, ao tentar ver-me melhor, continuo a criar-me, passo a limpo os 
rascunhos da minha identidade, e esse movimento vai provisoriamente 
estilizá-los ou simplificá-los. Mas não estou a brincar à invenção de mim 
mesmo. Pelo contrário, ao tomar a senda da narrativa dou fiel à minha 
verdade: todos os homens que andam na rua são homens-narrativa, é por isso que se 
aguentam de pé. Se a identidade é um imaginário, a autobiografia que se cola a esse 
imaginário está do lado da verdade. Isso não tem qualquer relação com o jogo 
deliberado da ficção.  (2003, p. 41). 

 

Lejeune afirma que um autobiógrafo não é aquele que diz a verdade sobre a sua 

vida, mas alguém que diz que a diz. Em seu estudo original, Lejeune deu grande 

importância aos nomes próprios, ancorando a noção do “pacto” ao compromisso que o 

autor estabelecia com o seu leitor ao reconhecer sua narração como não mediada pela 

                                                           
4 “Em O pacto autobiográfico afirmei – heresia! – que a autobiografia era „em prosa‟, o que em 99% 
dos casos ela é de fato, mas não certamente de direito. Foi inútil, depois disso, tentar me explicar 
longamente no mesmo volume (no capìtulo „Michel Leiris, Autobiografia e Poesia‟) ou voltar ao 
tema para apaziguar as coisas em 1986, em Moi aussi. Quase 50 anos depois, num colóquio em 
Marselha (2000), uma mesa-redonda foi dedicada à questão: „O autobiográfico na poesia 
contemporânea: uma renovação?‟. ... Chega-se mais perto do segredo de um poema quando o poeta 
explica sua gênese, escreve a autobiografia de sua inspiração ou a de seu trabalho? Este é o sonho 
de certos leitores: colher confidências, entrar no ateliê do artista – como se não fosse neles, leitores, 
que se fizesse a alquimia, como se a poesia pudesse ser explicada pelas circunstancias ou 
desmontada em uma série de engrenagens ou de receitas, como se palavras alheias ao poema 
pudessem fornecer respostas às palavras do poema. ... Muita gente ronda em torno da poesia para 
que ela conte a sua história e seja obrigada a confessar-se: o próprio poeta por vezes, seus leitores e 
exegetas frequentemente. Mas a poesia escapa da biografia e foge na ponta dos pés. (LEJEUNE, 
2008, p. 99) 
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intenção de fantasiar. Isto levou outros estudiosos, como Serge Doubrovsky, a se perguntar 

se nas situações fronteiriças, “as mais apaixonantes” – como as autobiografias em terceira 

pessoa, as memórias imaginadas –, o pacto com o desejo de narrar a verdade de uma vida 

estaria menos presente do que quando o autor se apresenta ao leitor sem mediações? Não 

seria todo e qualquer impulso autobiográfico uma confissão da impossibilidade do sujeito 

de alcançar a sua verdade? E não seria a mediação uma forma de facilitar, e não de 

dificultar, o acesso ao que possa haver de mais verdadeiro, e talvez de mais oculto – 

inconfessável – na vida de alguém?  

Doubrovsky cunhou o termo “autoficção” para dar conta dessas questões, quando 

em 1977 lançou na França o seu livro Fils, de cunho autobiográfico, em plena atmosfera do 

objetivismo radical e descritivista do nouveau-roman. Confrontava, assim, os escritores 

experimentalistas e os teóricos cientificistas da literatura, cada vez mais empenhados em se 

esquivar das “escritas do eu”. Na opinião de Lejeune, porém: 

 
os desafetos da autobiografia são, frequentemente, tanto no meio 
acadêmico como no literário, os guardiães da alta cultura, da “verdadeira 
literatura”. Assim, o termo „autoficção‟ passou a ser usado com outros 
fins: para certos escritores, tornou-se um meio de realizar o desejo de 
narrar a experiência vivida, sem o ônus da incômoda etiqueta 
„autobiografia‟”. (2008, p. 7).  

 
 

Com os estudos culturais, que passaram a garimpar as escritas marginalizadas dos 

cânones oficiais, sobretudo aquelas resultantes de memórias pessoais ou coletivas de 

traumas psicológicos, situações de conflitos sociais, tragédias ou catástrofes, a figura do 

autor foi de certa forma restabelecida e o gênero confessional reabilitado no âmbito da 

crítica literária. Em sua tese de doutorado “Escritas de si, escritas do outro: autoficção e 

etnografia na narrativa latino-americana contemporânea”, Diana Klinger identifica duas 

problemáticas estéticas ligadas ao pós-colonialismo, que atravessariam as literaturas 
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brasileira e latino-americana contemporâneas: “o retorno do autor” e a “virada 

etnográfica”:  

 
Nossa hipótese é que o cruzamento de ambas as perspectivas em alguns romances 
atuais permite pensar as múltiplas relações entre a literatura e a antropologia em 
particular, e entre a literatura e a epistemologia num sentido mais amplo. Essas ficções 
apresentam pontos de contato com as premissas da chamada antropologia pós-
moderna, enquanto proposta de reconsiderar o lugar do autor e da linguagem na 
representação do outro culturalmente afastado. Nesses romances, a representação da 
alteridade se inscreve num paradoxo, entre a hermenêutica do outro e a tautologia de 
uma linguagem que se dobra sobre si própria. Na auto-reflexão sobre o conceito de 
representação, que também caracteriza um momento recente das disciplinas 
humanísticas, a narrativa contemporânea se situa numa posição ambivalente entre a 
ficção e a não-ficção.5 

 

 
O caso de Mário de Sá-Carneiro, obviamente, não encontra respaldo nas 

perspectivas mais atualizadas sobre a autoficção, por se tratar de um autor português do 

início do século XX, proveniente de família rica e apreciador das vantagens que lhe 

conferia a sua condição privilegiada – seja a pessoal, seja a de origem –; e cuja obra estaria 

mais próxima do conceito de alienação política e de estetização vazia do que de um 

qualquer “engajamento”. O seu quinhão de realidade, porém, reside no caráter 

verdadeiramente “diagnóstico” que se pode atribuir ao confessionalismo que permeia tanto 

a sua narrativa quanto a sua poesia. 

Isto se considerarmos que o principal e talvez único tema de sua produção é o 

próprio “eu” – mas não o “eu” interior, emocional ou espiritual, dos românticos e dos 

decadentistas. Seu narcisismo parece mais sintonizado com uma problemática pós-

moderna, fincada no corpo, ou na rejeição patológica de sua autoimagem, de sua aparência 

física robusta e corada, quando comparada a um ideal de beleza padronizado para o artista 

de sua época – preso a um corpo lânguido e consumido, frágil e esquálido –, que exerceu 

                                                           
5
 Disponível em: <http://www.bdtd.uerj.br/tde_arquivos/2/TDE-2007-03-02T122436Z-

84/Publico/DIANA%20KLINGER.pdf>. 
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no imaginário deste jovem aspirante a poeta um efeito tão devastador quanto o padrão das 

modelos fotográficas e de passarela parece exercer nas jovens anoréxicas do século XXI. Se 

isto se configura como uma doença, um desvio da normalidade, uma condição mórbida 

com alguns parâmetros semelhantes e recorrentes, não o podemos dizer, sobretudo no 

âmbito de uma investigação literária – quando a abordagem mais indicada seria a médica, ou 

talvez a multidisciplinar.  

No entanto, pretendemos considerar brevemente essa questão, identificando os 

“sintomas” desse possível distúrbio nos textos do autor, a fim de refletir sobre as causas 

das representações mentais do sujeito sobre o seu corpo na contemporaneidade. Vivemos 

uma época em que os discursos sobre a “alteridade” social, étnica e até especieìsta estão tão 

em voga que parecem ignorar quando a “outridade” radical, a mais devastadora e 

aniquiladora, se manifesta no “mesmo”, no em-si de cada um: quando o indivíduo é 

incapaz de se identificar com uma coletividade qualquer porque percebe que a construção 

dessa identidade se baseia na exigência de uma impossível conformidade de seu suporte 

físico com os modelos culturais vigentes, investidos em modelos corporais – seja de 

juventude, de silhueta, de beleza ou de saúde.  

Tão ou mais excludente que a diáspora social, a “diáspora” da aparência corporal é 

vivida no desespero da solidão e da incomunicabilidade, e pode conduzir ao suicídio. Como 

em outras situações traumáticas, a literatura parece exercer uma função catártica nestes 

casos, fornecendo ao sujeito uma válvula de escape. Embora apresente um potencial 

francamente terapêutico em muitas ocasiões, elabora-se como um documento testemunhal, 

provavelmente de valor diagnóstico, mesmo quando se revela inútil para compensar o drama 

da incompatibilidade corpo-alma. 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

332 
 

2.2. ANAMNESE: A ESCRITA DO OUTRO 

 
 
 
Anamnese (do grego ana, trazer de novo e mnesis, memória) é uma entrevista 

realizada pelo profissional de saúde com o seu paciente, com a intenção de realizar uma 

investigação sobre o estado geral físico e psicológico daquela pessoa. Durante essa 

entrevista, o médico anota as queixas apresentadas, e procura relacioná-las com as 

características das doenças conhecidas e catalogadas pela ciência, de modo a facilitar ou a 

possibilitar um diagnóstico. Uma anamnese, como qualquer outro tipo de entrevista, possui 

formas ou técnicas corretas de ser aplicada. Após a anamnese é realizado o exame físico, 

onde se procuram os sinais e sintomas da doença. Até pouco tempo, a anamnese, quando 

bem conduzida, era responsável por 85% do diagnóstico na clínica médica, liberando 10% 

para o exame físico e apenas 5% para os exames complementares. No entanto, como as 

circunstâncias da entrevista clínica vêm mudando vertiginosamente na atualidade, cada vez 

menos tempo é reservado para a conversa com o paciente, transferindo-se a 

responsabilidade do exame físico para os aparatos de investigação laboratorial.  

A anamnese é, portanto, um gênero narrativo em franco desuso na medicina pós-

moderna. O entendimento do que seja a relação médico-paciente atravessa um momento 

dramático, pela desumanização dos procedimentos e pela institucionalização de critérios de 

normalidade muitas vezes radicais, impermeáveis à realidade variável dos sujeitos 

sofredores. Esse contexto pode conduzir a situações extremas de sequestro dos corpos 

humanos pela ciência e pela tecnologia. E nem sempre os bons propósitos justificam os 

meios e as técnicas empregadas para atingir o restabelecimento da “saúde”, entendida como 

um ponto pacífico na sociedade.    
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Para o médico e escritor Moacyr Scliar: 

a anamnese é um texto compreensivelmente abreviado, redigido em 
linguagem técnica, portanto neutra, seguindo um roteiro pré-estabelecido 
cujo objetivo básico é conduzir a um diagnóstico. Ocasionalmente, as 
palavras do paciente podem ser transcritas, mas isto acontece quando são 
demasiado chamativas ou bizarras – e aí estarão acompanhadas do 
vocábulo latino sic (assim, assim mesmo). A redação será correta, mas 
jamais literária; não se trata de uma “obra aberta”, mas sim de um 
processo de comunicação auto-explicativo. (2000, p. 245) 

 
  

Segundo o clínico William Osler, durante a anamnese o paciente deveria funcionar 

como um “texto”. Na modernidade, porém, o formato clássico da anamnese foi 

gradualmente sendo modificado para o formato de um “prontuário orientado a 

problemas”, que organiza o relato médico e os documentos a ele anexos de forma racional 

e esquemática. Isto nivela os doentes pelas doenças e elimina a importância dos relatos 

individuais e subjetivos. 

Para superar o hiato que se formou entre médico e paciente nas últimas décadas, 

vários autores (Brody, 1988; Kleinman, 1988; Coles, 1989) propuseram a inclusão de textos 

literários nos currículos da área de saúde, dentro das chamadas Humanidades Médicas, 

disciplina que abrange o ensino de história, ética, antropologia e sociologia. Para eles, a 

literatura alarga o campo de visão desses profissionais, situando a doença no contexto 

maior da existência e dos valores humanos. “Pode assim colaborar para diminuir a distância 

entre as duas culturas, e transformá-las em uma cultura só, que é a cultura do ser humano 

em sua totalidade”.6 

Em seu livro The wounded storyteller: body, illness and ethics, Arthur W. Frank 

relaciona a prática da medicina moderna às posturas do colonialismo: 

 

                                                           
6 Moacyr Scliar. Literatura e medicina: o território partilhado, in: Cadernos de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, 16(1):245-248, jan-mar, 2000. 
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A colonização foi central para a realização da medicina moderna e 
orientou a construção de seus discursos. Mas o sujeito doente na era 
pós-colonial começa a cobrar o seu lugar nas narrativas médicas. O pós-
colonialismo, na sua forma mais generalizada, é a demanda do sujeito 
oprimido para falar ao invés de ser falado, para representar a si mesmo 
ao invés de ser representado; escapando, na pior das hipóteses, de ser 
completamente apagado pelos discursos do poder. O doente pós-
colonial quer assumir a responsabilidade por aquilo que significa a 
doença em sua vida. Recusando-se a ser reduzido a mero “material 
clìnico” na construção do texto médico, o doente na atualidade começa a 
reivindicar sua própria voz. (1995, p. 10)                                                                                                           

  

 

Neste contexto, as escritas confessionais e o gênero literário autobiográfico, com 

suas várias manifestações, oferecem novas perspectivas de leitura, talvez mais operacionais, 

incluindo a possibilidade de sua utilização na prática médica, como documentos 

importantes para a construção dessa “escrita do outro” (mesmo com propósitos clínicos 

específicos) que é a anamnese médica.  

A “narrativa da doença”, escrita pelo próprio punho do doente, pode, segundo 

pesquisas recentes como as da médica e crítica literária Rita Charon7, contribuir 

infinitamente para uma compreensão mais ampla do sujeito doente como um todo, e para 

um redimensionamento filosófico da doença, que implica em importantes mudanças 

pragmáticas e paradigmáticas no território da medicina. Quando essa “narrativa da doença” 

é produzida com qualidade estética, porém, ela adquire indubitavelmente um valor 

diferenciado, pela peculiaríssima capacidade que o artista apresenta de capturar a realidade e 

descrevê-la de maneira vívida, rica e repleta de pormenores significativos.  

No artigo citado, Moacyr Scliar explora esta possibilidade através da análise do livro 

de José Cardoso Pires, De profundis, valsa lenta, em que o autor descreve a afasia pela qual 

passou em consequência de um acidente vascular cerebral. Scliar mostra em sua análise as 

                                                           
7 Rita Charon. Narrative medicine: honoring the stories of illness. New York: The Oxford University 
Press, 2006. 
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diferenças que se observam no enfoque da doença por escritores e por médicos, mas 

sobretudo por narradores implicados no problema, narradores doentes, sejam eles leigos ou 

profissionais. A autoridade da experiência é valorizada aqui em detrimento da exclusividade 

da importância muitas vezes conferida ao discurso científico, tanto em termos de validade 

diagnóstica como de orientação terapêutica. 

No caso das narrativas e poemas de Mário de Sá-Carneiro, não se dispõe de uma 

leitura médica (uma “anamnese”) com esse enfoque específico para ser referida ou 

comentada no âmbito deste trabalho. A fortuna crítica do autor inclui diversos estudos de 

natureza psicanalítica, porém nenhum orientado no sentido de considerar a importância de 

seu texto como uma “narrativa da doença”, explorando as possibilidades de se relacionar o 

seu sofrimento – que culmina com o suicídio – como diretamente ligado à infeliz 

perseguição de um referente identitário essencialmente físico, ancorado num modelo 

artificial determinado pela moda. 

O corpo, para Mário de Sá-Carneiro, sempre foi inatingível. Seu corpo real, que ele 

via como “obeso”, era negado e rejeitado em sua poesia, alvo de um terrível bullying pessoal. 

E seu corpo ideal, projetado como um clone dos protótipos forjados como “belos” pelos 

critérios de seu tempo, era transferido para “outros” – os protagonistas de suas narrativas, 

invejados pelo narrador ao extremo do crime – que constitui o tema de sua única novela de 

fôlego, a surpreendente Confissão de Lúcio, narrativa de um ex-presidiário sobre a sua 

participação no assassinato de um homem belo e bem-sucedido a quem ele amava como a 

si mesmo.  

É preciso não esquecer que a negação simbólica deste corpo, transformado em 

tema de uma substancial obra literária, é inclusive reforçada pelo efetivo sumiço do cadáver 

do poeta, o que faz sua história real imbricar-se indelevelmente com a ficção. Desaparecido 
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seu túmulo do cemitério de Pantin, em Paris, onde teria sido enterrado no dia seguinte ao 

seu suicídio, com a presença de quatro testemunhas, seu corpo jamais foi encontrado ou 

recuperado, como atestam as suas biografias – num dos maiores mistérios que cercam a 

história de sua curta vida.  Sobre este corpo tão problemático, ora “pesado” a ponto de 

esmagar o sujeito em vida, ora “leve” a ponto de desaparecer sem deixar rastro após a 

morte, erige-se uma estranha escritura, que oscila entre a autobiografia e a anamnese, entre 

a “escrita de si” em (per)versos, na qual o sujeito se rejeita e se recusa; e a “escrita do outro” 

em entrevista, na qual o sujeito se duplica e se disfarça, face a face, como em Dr. Jekyll e 

Mr. Hyde: o narrador Hyde (o poeta) invejando o protagonista Jekyll (figura de papel na 

qual projeta a sua alma), perseguindo-o, descrevendo-o e desejando-o com tamanha luxúria 

a ponto de destruí-lo pela impossibilidade de se fundir com ele num único e mesmo ser. 

Exótica e complexa obra literária na qual se ocultam, talvez, importantes elementos para o 

estudo e a compreensão psicopatológica do narcisismo e do suicídio. 
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3. O EU CINDIDO DE MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO E O VALOR 

DIAGNÓSTICO DE SUA OBRA CONFESSIONAL 

 

3.1. O DISCURSO DE SI EM POESIA: A REJEIÇÃO DO EU 

INADEQUADO 

 

 

“Eu não sou eu nem sou o outro, 
Sou qualquer coisa de intermédio: 
Pilar da ponte de tédio 
Que vai de mim para o Outro.” 

 
        Mário de Sá-Carneiro                                  

 

Toda a obra poética de Mário de Sá-Carneiro organiza-se segundo o tema da 

inaceitação de si, da inadequação do sujeito ao seu tempo e espaço, do desajuste de seu 

espírito à realidade, seja a do próprio corpo, seja a da sociedade circundante. Os textos 

mais emblemáticos desse sintoma foram reunidos no conjunto intitulado “Últimos 

poemas”, escritos, os seis (“Caranguejola”, “´Crise lamentável”, “O fantasma”, “El-rei”, 

“Aquele outro” e “Fim”) entre novembro de 1915 e fevereiro de 1916, pouco antes do 

suicídio em 26 de abril, quando, às oito da noite, no Hotel de Nice em Paris, toma cinco 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/M%C3%A1rio_de_S%C3%A1-Carneiro.jpg
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frascos de arseniato de estricnina. O cenário foi cuidadosamente pensado como numa peça 

teatral. Sá-Carneiro vestiu-se a rigor e convidou testemunhas, como o amigo português de 

pouca data, José Araújo, que presenciou tudo, e acabou tornando-se o responsável por 

todas as derradeiras providências a seu respeito: o enterro, o pagamento das dívidas, a 

distribuição das posses e a comunicação do acontecido. Curiosamente, as cartas foram 

endereçadas a Pessoa, não à família. Há algo de farsesco no episódio, anunciado por 

diversas vezes em correspondência de Mário ao amigo em Lisboa, e várias vezes 

desmentido.  

Os pouquíssimos conhecidos em Paris relatam a existência de um relacionamento 

conturbado com “uma mulher” no período, sobre a qual nada se sabe. José Araújo 

comenta apenas que não percebia “se era amor, simpatia ou ódio; mas desde então ele 

mudou bastante, vinha ao escritório apressado, saíamos a um café e então ele, coitado, 

contava-me o que se passava: que não podia continuar assim, impossível, impossível, 

aquela mulher: um mistério, um horror, sempre muito nervoso (antes tenho que lhe dizer 

que ele tomava estricnina em grande dose)”. Outro amigo, Xavier de Carvalho, em texto 

publicado no Diário de Notícias (3/6/1916), diz que, em visita ao quarto do poeta em Paris, 

encontrou na mesa de cabeceira “o retrato de sua bem-amada”; e acrescenta ter ouvido 

falar num grupo, à porta de um restaurante quase em frente ao hotel de Sá-Carneiro: “- É 

um escritor português que se suicidou por amor”. Para atribuir maior veracidade à 

hipótese, menciona a presença, no enterro, “de uma midinette idealmente loira com os olhos 

cheios de lágrimas, que atravessou a rua e deitou sobre o caixão o pequeno ramo de 

violetas que trazia no corsage de linon branco e cor-de-rosa pálido. „– Um poeta que morreu 

de amor – explicava ela a uma companheira. – Como eu o teria amado!‟”. Impossível não 

perceber, no detalhismo descritivo, uma tentativa de ficcionalizar, à maneira romântica, o 
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episódio para os leitores do jornal – o que só contribui para envolver em brumas e 

suspeitas a morte do poeta.  

As cartas escritas de próprio punho a Pessoa também não colaboram para 

esclarecer o suposto episódio do envolvimento amoroso. O tom confuso, literário, sugere 

uma inversão da existência que passa a ser experimentada, enquanto realidade, no âmbito 

da ficção: 

 

E você compreende todo o perigo para mim – para a minha beleza 
doentia, para os meus nervos, para a minha alma, para os meus desejos – 
de ter encontrado alguém que realize esta minha sede de doença 
contorcida de incerteza, de mistério, de artifìcio? „Uma de minhas 
personagens‟ – atinge bem todo o perigo? Diga o que pensa. E note: aqui 
não há amor, aqui não há afeto. E o desejo é até a mínima prisão: mas há 
todo o quebranto – quebranto para mim – que meus versos maus 
longinquamente exprimem. Percebe bem o meu caso? Escreva-me – suplico-
lhe – uma longa carta; e diga se mede bem o perigo, se me compreende. 
É um horror, um horror porque é um grifado sortilégio. Por que é que 
eu devia encontrar alguém: fui encontrar alguém – ainda que noutros 
vértices – igual a mim próprio? Não sei nada. (Carta a Pessoa de 
7/4/1916) 

 
 

O tom de grande excitação desta e das demais missivas que são remetidas a Pessoa 

no mês de abril deste ano fatídico sugerem efetivamente que Mário atravessava uma grave 

crise psicológica. Como não temos acesso às respostas de Pessoa, não podemos avaliar o 

modo como o amigo terá interpretado tais cartas. No entanto, não podemos ignorar o 

quanto Pessoa era dado a sintomas semelhantes de confusão da realidade com a ficção, 

agravados pelo aparecimento dos heterônimos. As mistificações eram frequentes em sua 

vida, como quando simula ser o seu próprio psiquiatra e escreve para um ex-professor e 

para ex-colegas na África do Sul, pedindo informações a seu respeito; ou quando forja o 

suicídio do mago Aleister Crowley em Lisboa, um episódio com repercussão na imprensa 

local e internacional.  
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O fato é que, a considerar o conteúdo das cartas, Mário vive, de fato, um 

relacionamento muito perturbador. A maioria dos estudiosos tende a atribuir os problemas 

do poeta à indefinição sexual: uma forte tendência homoerótica, complicada pelas severas 

interdições culturais, morais e legais de sua época, o teriam levado a uma cisão do espírito, 

incapaz que era de administrar o desejo e a culpa. Sob essa perspectiva, esse “alguém igual a 

mim próprio” poderia ser, muito simplesmente, outro homem, capaz de despertar seus 

mais inconfessos instintos, mas incapaz de ajudá-lo a superar a sua autocrítica, a sua 

vergonha e o seu medo, abrindo-lhe uma porta para continuar existindo apesar de sua 

incorformidade fìsica e emocional ao “padrão de normalidade” de seu tempo. O “suicídio” 

teria acontecido, portanto, muito antes da cena de ingestão da dose extrema de estricnina: 

já estaria previsto no momento mesmo de sua fraqueza, no momento de sua capitulação ao 

suposto amante; ou talvez ainda antes, quando, ao descobrir-se quem era, vislumbrou a 

inevitabilidade deste momento acontecer em alguma esquina de sua vida: 

 

Depois, coisa interessante, quando eu medito horas no suicídio, o que 
trago disso é um doloroso pesar de ter de morrer forçosamente um dia, 
mesmo que não me suicide. (Aliás eu tenho a certeza que esse não será o 
meu fim. Como digo no Incesto: „os meus amigos podem estar 
perfeitamente sossegados‟). Mas não falemos mais destas „complicações 
doentias‟. (Nos bons tempos de 80, quando Bourget florescia, nos 
rapazes de vinte anos o que se estudava eram as „complicações 
sentimentais‟ – quer dizer, „amorosas‟. A nossa geração é mais 
complicada, creio, e mais infeliz. A iluminar as suas complicações não existe 
mesmo uma boca de mulher. Porque somos uma geração superior.) (Carta a 
Pessoa, 2/12/1912) 

 

Mais elaborado, evidentemente, é o confessionalismo poético sobre o problema que 

o aflige (“o quebranto que meus versos maus longinquamente exprimem”), porém não de 

todo incompreensível, quando situado dentro do contexto aqui apresentado. Seu 

barroquismo retórico tem o propósito claro de desviar o leitor da obviedade das alusões do 
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“Fantasma”: aquele que decretou sua sentença de morte no momento mesmo em que 

assumiu a sua verdade. Documento trágico que atesta as limitações a que estão submetidos 

os discursos humanistas: médico, jurídico, religioso, científico, etc., de determinadas 

épocas, capazes, por exemplo, de diagnosticar a homossexualidade como uma patologia, e de 

condená-la como um crime – algo que seria inadmissível, senão em vinte anos (como supôs, 

otimista, o poeta: “Daqui a vinte anos a minha literatura talvez se entenda”), mas pelo 

menos no decorrer do século à frente daquele que o sacrificou: 

Fantasma 
 
O que farei na vida – o Emigrado 
Astral após que fantasiada guerra – 
Quando este Oiro por fim cair por terra, 
Que ainda é oiro, embora esverdinhado?  
       
(De que Revolta ou que país fadado?...) 
Pobre lisonja, a gaze que me encerra... 
- Imaginária e pertinaz, desferra 
Que força mágica o meu pasmo aguado?... 
 
A escada é suspeita e perigosa: 
Alastra-se uma nódoa duvidosa 
Pela alcatifa – os corrimãos partidos... 
 
- Taparam com rodilhas o meu norte, 
- As formigas cobriram a minha Sorte, 
- Morreram-me meninos nos sentidos... 

       

Talvez advenha daí a ânsia de carnavalizar a própria morte, tão anunciada, e de 

espetacularizar o evento do “Fim”, de modo a dar uma grotesca e indiscutìvel visibilidade 

ao seu ser – agora morto – cuja verdade não encontrou espaço de expressão e de vida em 

seu contexto. O cenário circense, absurdo, patético, imaginado pelo poeta para o seu 

cortejo final, dá a medida da extensão de sua dor, da rejeição sofrida, do destronamento 

imposto ao próprio eu em sua última caminhada num mundo incapaz de acolher a sua 

existência – a sua “autobiografia” – senão como mentira, disfarce, ficção:  
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Fim 
 

Quando eu morrer batam em latas, 
Rompam aos saltos e aos pinotes – 
Façam estalar no ar chicotes, 
Chamem palhaços e acrobatas. 

 
Que o meu caixão vá sobre um burro 
Ajaezado à andaluza: 
A um morto nada se recusa, 
E eu quero por força ir de burro... 
 
 
 

3.2. O DISCURSO DO OUTRO EM PROSA: A CONSTRUÇÃO DO 

DUPLO IDEAL E O EFEITO TERAPÊUTICO DA LITERATURA 

 

   Aquele Outro 
 

O dúbio mascarado – o mentiroso 
Afinal, que passou na vida incógnito, 
O Rei-lua postiço, o falso atônito – 
Bem no fundo, o cobarde rigoroso. 
 
Em vez de Pajem, bobo presunçoso. 
Sua alma de neve, asco dum vômito – 
Seu ânimo, cantado como indômito, 
Um lacaio invertido e pressuroso. 
 
O sem-nervos nem Ânsia – o papa-açorda, 
(Seu coração talvez movido a corda...) 
Apesar de seus berros ao Ideal. 
 
O raimoso, o corrido, o desleal, 
O balofo arrotando Império astral: 
O mago sem condão – o Esfinge gorda... 
 

Mário de Sá-Carneiro 
 

 

 Se o subjetivismo confessionalista da poesia de Mário aborda mais as angústias 

resultantes de um provável conflito ligado à definição de sua sexualidade, na prosa ele vai 

se remeter com mais frequência ao sentimento de inadequação de sua imagem pessoal à 

imagem que faz de um artista. O narrador da maioria de seus contos e de sua única novela 
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é o “Esfinge-gorda”, o “Rei-lua postiço”, o “Papa-açorda” e todos os demais apelidos 

depreciativos que elenca neste poema verdadeiramente “metalinguìstico” intitulado 

“Aquele Outro”: no qual define a personalidade do Mr. Hyde, o sujeito quase sempre 

anônimo que percorre as suas histórias testemunhando as brilhantes ações do “Outro” em 

que se projeta. A menos que o “Outro” seja o próprio Mr. Hyde narrador, agredido pelo 

Dr. Jekyll – seu protagonista típico, o poeta belo, magro, trigueiro, com grandes olheiras 

maceradas, elegantes vestes negras, e bem sucedido na vida social e na arte. Mário se coloca 

no intervalo entre os dois – na “ponte de tédio” entre o ser que despreza e julga falido em 

todos os sentidos, e o ser que projeta como ideal na sua imaginação, com o qual convive e 

tem talvez mais intimidade do que com o próprio “ser real”, a considerar o tipo de vida que 

levava: filho único, órfão de mãe, o pai distante na África, frequentemente emigrado na 

Cidade-Luz em quartinhos de hotel – cenário que acentuava o contraste com a imagem que 

fazia de sua aparência “inadequada” – e mergulhado no projeto de se tornar um escritor 

“famoso”. 

 Analisar comparativamente a configuração típica deste duplo narrador-protagonista 

em sua produção narrativa, de modo a constatar a semelhança entre eles, demandaria um 

espaço maior do que dispomos neste ensaio. Ilustrativamente, portanto, citamos alguns 

contos nos quais a temática do duplo, associada ao suicídio, é central: “A profecia”, 

“Página de um suicida”, “Loucura”, “Ladislau Ventura”, “Asas”, que poderiam todos ser 

resumidos no esquemático “Eu-próprio o Outro”, que prefigura a novela A confissão de 

Lúcio: 

 

Sou um punhal d‟ouro cuja lâmina embotou. A minha alma é esguia – 
vibra de se elançar. Só o meu corpo é pesado. Tenho a minh‟alma presa 
num saguão. Não sou covarde perante o medo. Apenas sou covarde em 
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face de mim próprio. Ai! Se eu fosse belo!... Envergonho-me, de grande 
que me sinto. Sou tão grande que só a mim posso dizer meus segredos. 
Nunca tive receios. Tive sempre frio. ... 
 
 
Hoje encontrei-o pela primeira vez. Foi no Café. De súbito, vi-o à minha 
frente. O Café estava cheio. Por isso veio sentar-se à minha mesa. Mas 
eu não o vi sentar-se. Quando o vi, já ele estava diante de mim. Ninguém 
nos apresentara e já conversávamos os dois. Como é belo! E o ar de 
triunfo que ilumina o seu rosto esguio, macerado? ... Tombam-lhe os 
cabelos longos aos anéis. É ruivamente loiro. Tive vontade de o morder 
na boca. ... Aquele sim, aquele é que me saberia ser. ... Por uma semana 
desde que o conheço estive sem o ver.  Só então pude medir bem o que 
me liga a ele. Não é afeto, embora chegue a ter desejos de o beijar. É 
ódio. Um ódio infinito. Mas um ódio doirado. Por isso o procuro. E 
vivo em face dele. Por que é verdade: agora, só vivo em face dele. 
 
  
Os meus amigos acham-me muito mudado. Dizem-me que eu tenho 
outra voz, outras atitudes, outra expressão fisionômica. Venho para casa 
cheio de medo. Olho-me a um espelho...Horror! Descubro no meu 
rosto, caricaturizado, o ricto de desdém do seu rosto. Falo alto... E pela 
primeira vez me recordo do som da sua voz. Ando no aposento, tremo 
todo! Pela primeira vez oiço os seus passos... É preciso curar-me desta 
obsessão. 
 

 
Hoje escrevi algumas páginas. Nestas, acredito. São verdadeiras obras de 
arte. Leio-as em voz alta num orgulho de auréola... Mas depressa me 
enraiveço. E rasgo-as também. Não são minhas. Se o não tivesse 
conhecido, nunca as escreveria... O fim! ... Já não existo. Precipitei-me 
nele. Confundi-me. Deixamos de ser nós-dois. Somos um só. Eu bem o 
pressentia, era fatal. Ah! Como o odeio!... Foi-me sugando pouco a 
pouco. O seu corpo era poroso. Absorveu-me. Já não existo. Desapareci 
da vida. Enquistei-me dentro dele. O mais doloroso é que ele não sabe 
que me absorveu porque não me admirava. Se me admirasse, seria eu quem o 
absorveria.   

 
Enfim – o triunfo! Decidi-me! Matá-lo-ei esta noite... quando 

Ele dormir... 
 

(Mário de Sá-Carneiro, Eu próprio o Outro, in: Céu em fogo. Obra 
completa, 1995, pp. 503-512)  

 

A perspectiva fragmentária da maioria das abordagens críticas e a indiferença pela 

biografia do autor tornam difícil, em geral, a percepção do caráter obsessivo de certas 

obras, que muitas vezes se oferecem como potenciais “anamneses” de almas em conflito. 
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Entendidas como “narrativas da doença”, certas criações parecem, no entanto, exercer um 

efeito terapêutico ao permitir a confissão e o alívio, mesmo momentâneo, da perturbação; 

bem como a organização do espírito cindido no texto.  

Não há como negar que Mário de Sá-Carneiro, mesmo muito jovem, possuía 

talento e grande potencial como escritor. Mas também é difícil acreditar que não estivesse 

seriamente perturbado no período de sua mais intensa produção, e que esta perturbação 

não se manifestasse franca e desesperadamente em sua obra, quase como um pedido de 

socorro. Sua prosa é praticamente a mesma, com pequenas variações: é a confissão 

desesperada de um sintoma que parece muito real e que o absorve ao longo dos dias. Este 

sintoma é continuamente descrito como uma insuportável cisão interna, provavelmente 

deflagrada na adolescência, quando da descoberta de suas inclinações sexuais não 

convencionais, e estendida por alguns anos de sua juventude, associada ao sentimento da 

impossibilidade de amadurecer profissionalmente na carreira escolhida. Afinal, “ser poeta” 

era uma opção igualmente sujeita a preconceitos no mundo burguês em que nasceu e foi 

criado. A solidão em que mergulhou, associada à rejeição social sofrida no exílio, e ao 

despreparo da ciência médica para reconhecer e tratar de seu problema, terá determinado a 

inevitabilidade de seu destino, tantas vezes prognosticado em seus textos: o suicídio. 

Que importância terão essas considerações para a apreciação estética de sua obra? – 

perguntarão os críticos literários. Provavelmente uma importância fundamental. Porque 

uma obra de arte não é necessariamente uma “peça decorativa” ou uma “máquina de 

pensar”, produzida por “ninguém” para o deleite onanista da posteridade. Uma obra de 

arte nem sempre é um território despossuído, ofertado graciosamente aos fruidores, para 

que dela façam aquilo que desejarem. A demanda pela reabilitação do autor nos estudos 

literários passa por uma demanda pelo reconhecimento mais amplo dos testemunhos 
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escritos; mesmo – e sobretudo – aqueles até então considerados exclusivamente 

“artìsticos”: imunes, portanto, à “contaminação” do humano e da falibilidade de seus 

criadores.  

O reconhecimento desta característica poderá, talvez, em casos extremos, contribuir 

para fornecer aos artistas que sofrem na solidão de suas escrivaninhas uma opção ao 

suicídio, o que beneficiaria, inclusive, a comunidade dos leitores e críticos com a 

possibilidade de obras mais extensas e completas. Ou a literatura desses “autobiógrafos” 

não existiria se a sua doença fosse efetivamente constatada e tratada? ... Não teriam eles 

outro assunto se restabelecida a sua saúde e equilíbrio, a sua possibilidade de usufruir uma 

existência mais comum e menos aflitiva? 

Autora do livro Touched with fire – manic-depressive illness and the artistic temperament, a 

médica e também doente bipolar Kay Redfield Jamison acredita que ninguém é criativo 

quando severamente deprimido, psicótico, internado ou morto. A lista de artistas que se 

suicidam é impressionantemente longa. Jamison cita poetas como Chatterton, Paul Celan, 

Hart Crane, Vladimir Maiakovsky, Cesare Pavese, Sylvia Plath; escritores como Ernest 

Hemingway, Yukio Mishima, Gérard de Nerval, Virginia Woolf; artistas como Vincent van 

Gogh, Mark Rothko, Nicolas de Stäel, entre os muitos dispostos em longas listas anexadas 

como apêndice ao seu livro. Entre os portugueses, Antero de Quental, Camilo Castelo 

Branco e Florbela Espanca, para citar alguns. Jamais saberemos o que eles produziriam se 

tivessem sobrevivido, mas é possível que a doença tenha roubado à humanidade um 

importante legado desses artistas.  

Além disso, a autora mostra que o suicídio não é a única ameaça enfrentada por 

essas pessoas na ausência de tratamento: são comuns problemas secundários determinados 

pelo abuso de álcool, nicotina e drogas as mais diversas, utilizadas por eles ao longo dos 
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séculos, não só para expandir os sentidos, mas muitas vezes como forma de abrandar o 

sofrimento determinado pela sua condição. A medicina moderna, segundo a autora, oferece 

opções sofisticadas de tratamento, com novas drogas capazes de reverter os sintomas 

maníaco-depressivos sem afetar aqueles aspectos do temperamento e da cognição 

responsáveis pela genialidade artística:  

Artistas e escritores, como as pessoas comuns, podem decidir por si 
próprios se desejam ou não tratamento, e qual a opção mais adequada. 
Alguns acabam escolhendo o tratamento médico tradicional, outros 
optam por versões idiossincráticas, e outros ainda preferem não escolher 
nenhum tratamento, mesmo conscientes do sofrimento que poderão vir 
a experimentar. É claro que, acima de tudo, a profundidade e a 
intensidade do sentimento humano influenciam a criação artística. Mas a 
medicina moderna está apta a garantir o alívio dos extremos da agitação, 
do desespero e da psicose: ela permite hoje algumas opções 
inimagináveis anteriormente. A maioria dos escritores, artistas e 
compositores discutidos neste livro, porém, não tiveram direito a uma 
escolha significativa. (1994, p. 251) 

 
 

Mário de Sá-Carneiro não teve nenhuma escolha. Mas o testemunho de sua obra, se 

encarado sem preconceitos, pode ajudar a esclarecer casos semelhantes, sem comprometer 

a validade do enfoque estético que norteia os estudos que já se fizeram e que continuarão a 

ser feitos sobre sua obra. Como muito bem antecipa Jamison, na esteira dos Doutores 

Bacamarte da ficção e da realidade: 

 
O temor de que a medicina e a ciência venham a roubar a inefabilidade 
de tudo e a prejudicar a complexidade labiríntica da mente é tão antigo 
quanto as tentativas do homem de traçar o movimento das estrelas. ... O 
que permanece problemático é saber se estamos diminuindo os mais 
extraordinários entre nós – os nossos escritores, artistas e compositores 
– ao pretender realizar uma abordagem de suas vidas e obras numa 
perspectiva psicopatológica e das doenças do humor. Será que nós – em 
nossa pressa para diagnosticar, curar e talvez até mesmo alterar seus 
genes – estamos comprometendo o respeito que devemos sentir por sua 
diferença, sua independência, a força de suas mentes e de suas 
individualidades? Será que diminuímos os artistas ao constatarmos que 
eles apresentam uma propensão muito maior do que a população em 
geral de sofrer ataques recorrentes de mania e depressão, experiências de 
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volatilidade de temperamento, inclinação à melancolia e tendência ao 
suicídio? ... Eu não penso assim. (1994, p. 251) 
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AGORIDADE NA POESIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – ALGUNS CASOS 

 
 

 
E.M. de Melo e Castro1 

 
 
 
 
 

Comecemos por considerar o seguinte esquema: 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

351 

 

COMENTÁRIO  
 
 
 

Aparentemente diacrônico, este esquema é mais um mapa sincrônico porque 

propõe uma visão sintética presente do estado teórico e inventivo da poesia atual. 

Um traço vertical negro representa a fronteira à qual as poesias experimentais dos 

anos 50, 60 chegaram nos anos 70 e posteriormente, perante o questionamento trazido por 

novas tendências de dois tipos, de certo modo antagônicos. Primeiro o ressurgimento do 

romantismo, a que chamamos de Neo-romantismos, revalorizando o EU como enunciante 

lírico, as coordenadas da emoção e do sentimento, ou simplesmente o neo-discursivismo e 

a hipotaxe, valores estes que tinham sido afastados pelo experimentalismo que privilegia a 

parataxe. Em segundo lugar o aparecimento, rápido desenvolvimento e avanço das novas 

tecnologias informáticas, de tratamento de texto e de geração de imagens virtuais. Tais 

tecnologias vieram possibilitar a introdução da cor, a transformabilidade dos textos e dos 

signos létricos como anamorfoses, a movimentação de todos os signos, criando-se novos 

tipos de invenção poética de alta complexidade, tais como a infopoesia e a vídeopoesia, 

assim como novos conceitos, estocásticos, combinatórios, etc. possibilitando também 

variados tipos de releituras tecnológicas. Assim ganhava fôlego um novo experimentalismo 

que veio para ficar, nas suas múltiplas possibilidades, logo enfatizadas pelos suportes 

digitais e pela internet e sua universal difusão.  

São agora possíveis de coordenar todos os tipos de imagens, na sua virtualidade 

imaterial, que poderão proporcionar novos tipos de emoção e fruição poética.  Por isso, já 

em pleno século XXI, se pode dizer que existe na poesia um novo tipo de sincretismo neo-

emocional que vai desde a poesia escrita à mão em suportes convencionais, até aos mais 

complexos sistemas tecnológicos. Assim se alargando o escopo da invenção e da fruição 
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poética, correspondendo às exigências das novas vivências sociais, comunicacionais, 

estéticas e humanas, de um paradigma mundial em transformação. 

Podemos agora seguir em mais caminhos e direcções do FINITO, na busca 

interminável de um Infinito...  Como sugeriu Goethe! 

  

A situação contemporânea de um „sincretismo neo-emocional‟ pode ser verificada 

na obra de muitos jovens poetas da língua portuguesa, continuando-se, no entanto a 

verificar uma cisão inevitável: os que consideram a poesia como uma manifestação 

inventiva realizada exclusivamente através da escrita alfabética e por isso propriamente 

literária; e os que tendo em consideração que a poesia, sendo sempre uma forma de escrita, 

ela pode e deve utilizar todos os novos meios tecnológicos e todas as formas de escrita por 

eles proporcionadas, incluindo elementos não alfabéticos e alfabéticos, como for 

necessário. A noção de escrita vê-se assim alargada, reforçando os seus aspetos paratáxicos 

e semióticos. A dimensão visual e sincrônica é assim enfatizada, principalmente em relação 

à noção de espaço, o que origina um hibridismo plástico-temporal quer na construção dos 

poemas, quer na sua leitura. 

 
Leremos seguidamente exemplos de poemas experimentais portugueses (anos 60): 

 
 

1) de Liberto Cruz (1971): 
 
 
VELEGRAMA 
 
 
VONS VONVEIROS VOLUNTÁRIOS VELEM 
 
VINGUEM VOSSA VONVA VENTRE VERVORREIA 
 
VENDIDOS VOLÍTICOS VENDEM VOSSA VÁTRIA 
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VESPERA VESPEIRO VIOLENTO VTOP. 
 
VETAMOS VIGORVESSADAS VOSSO VORTUGUES 
 
VIAGEM VIAS VILANIAS VALHEIAS VTOP. 
 
VÃO VASA VEPRESSA VARRIGUDOS VULOSOS 
 
VENAIS VALEMAES VAMERICANOS VRANCESES 
 
VINGLESES VAPONESES VUECOS VRASILEIROS 
 
VETCETERA VE TAL VTOP. VASTA VAES VASES 
 
VINHIS VRAIAS VOL VAGUA VARNE VTRANSPOTES 
 
VINGUA VASOS VITAIS VAÇÃO VOANDO 
 
VELOZES VARRIGAVESTRAS VESTRANGEIRAS VTOP. 
 
VIVA VOM VOCIAL VONESTO VIVER VORTUGUES 
 
VUNCA VESQUECIDO VTOP. VIVA VOZ VIVA VOVO 
 
VIVA VATRIA VIVA VORTUGAL VIVA VIVA VTOP. 
 
Viverto Vruz 

 
(In: Gramática Histórica, 1ª ed. Funchal, 1971) 

 
Este poema precisa de ser contextualizado para ser plenamente fruído, porque se 

refere aos telegramas que os políticos e as chamadas “forças vivas da Nação” enviavam a 

Salazar como desagravo quando alguma coisa corria mal!!! 
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2) De  E. M. de Melo e Castro (1966): 
 
 
 
 

 
Poema visual que foi recusado várias vezes pela censura da ditadura de Salazar para 

publicação em jornais portugueses, justamente porque era uma crítica ao silêncio imposto 

por essa mesma censura, principalmente às questões relativas à guerra colonial em África. 

Mas foi muitas vezes reproduzido e difundido em vários países europeus. 
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(In: VISÃO VISUAL, p. 112, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994). 
 
 
 

3) De Alexandre O’Neill (1968): 
 
 
 

 
 
  
 

Razões do Experimental 
 

 

Em meados do século XX aparecem, quase simultaneamente, em vários países 

ocidentais, poetas e movimentos propondo para a poesia características e modos ditos 

experimentais, diferindo de e pondo em causa as teorias e os conceitos poéticos até então 

geralmente aceites, até pela maioria dos movimentos literários ditos modernistas da 

primeira metade desse século XX. 
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No entanto, as razões do Experimental na poesia, podem hoje ser consideradas 

como fazendo já parte de um processo de transformação da prática da invenção poética, 

cujos resultados irreversíveis estão patentes naquilo a que chamamos, não já com um nome 

de escola ou movimento, mas sim, genericamente, poesia contemporânea. Com toda a 

carga de ambigüidade e de ampla indefinição programática, que essa expressão certamente 

tem.  

Mas a pesquisa das razões das transformações trazidas por uma atitude 

experimental à prática literária da poesia, e das transgressões que isso implica, em termos de 

prática poética e também da sua teorização, vão levar-nos para muito longe daquilo a que 

muitos ainda chamam de „poesia‟.  Longe em termos temporais, visto que práticas 

escriturais justamente consideradas como Experimentais, têm efetivamente a sua origem ou 

gênese em práticas multisseculares que foram esquecidas ou recusadas por atitudes 

culturais, hoje também rejeitadas estética ou ideologicamente. Longe também, porque as 

práticas experimentais vieram ampliar e complexificar aquilo que na poesia se pode dizer e 

fazer, em termos de comunicação e principalmente de participação sinestésica e 

qualificação estética. 

Para hoje tentarmos uma síntese eficaz do que efetivamente está em jogo e 

traçarmos o esboço de uma teoria do experimental, poderemos começar por considerar as 

seguintes duas epígrafes orientadoras: 

           
  
Se não esperares o inesperado, nunca o acharás. Ele é penoso e difícil de encontrar.  O chão não cultivado 
nada produzirá.  
                                             Heráclito de Eixo (540 a.C. / 470 a.C)  
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Se queres caminhar para o infinito, 
anda para todos os lados do finito. 
 

                                J.W. Goethe (1749 / 1832) 
                                           In: Parábolas, sentenças, provérbios. 
 
 

Entre os nascimentos destes dois homens medeiam 2.248 anos e, no entanto, 

parece que ambos estão dizendo coisas muito semelhantes, mas usando códigos de 

expressão diferentes, próprios da contemporaneidade de cada um. Ambos fazem uma 

formulação condicional iniciada por “se”, abrindo assim, logo de início, dois caminhos: “se 

queres encontrar o inesperado” faz o que te digo, espera-o, o que quer dizer, trabalha para 

o tornares possível. Esta é a linguagem didático-filosófica do pensador grego pré-socrático, 

criador do sistema dualista dito dialético, como base de todo universo e da ação humana. 

Já o poeta-cientista, romântico, Goethe, modela o seu aforismo num número 

mínimo de palavras, para conseguir dizer algo de muito mais vasto, mas igualmente 

paradoxal e utópico, como encontrar o infinito. Mas o ensinamento é tão impossível como 

a própria escolha de encontrar o infinito, pois não há homem nenhum capaz de percorrer 

todos os caminhos do finito. A tarefa parece impossível... 

Se Heráclito tem a receita para resolver a antinomia entre esperado e inesperado, 

através do esforço de um homem, pelo seu lado a proposta de Goethe para chegar ao 

infinito é conseguir seguir todos os caminhos finitos, o que lança o candidato em plena 

metafísica, mas ao mesmo tempo criando uma noção de infinito como o somatório do 

finito, o que é uma proposta que tem tanto de científica como de idealista, própria de um 

Homem romântico! 
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As tarefas paradoxais, impossíveis, idealistas, mas profundamente humanas, como 

por exemplo, dizer o que não pode ser dito, sentir o que está para além dos sentidos, 

pensar o que nunca se pensou, inventar o novo, que é o que ainda não existe, comunicar o 

incomunicável, e outras tarefas ainda impensáveis, desde há muito que tem sido 

considerado por muitos como as tarefas do poeta. Não do poeta escrevedor de versos para 

dizer o já dito, mas para dizer probabilisticamente o que nunca foi dito. 

 

Estas referências a Heráclito e a Goethe não são mais do que apelos arqueológicos 

á caracterização filosófica e lingüística do poeta experimental que se definiu vivo, num 

mundo de cadáveres resultantes das guerras, carnificinas e catástrofes da primeira metade 

do século XX.  Trata-se portanto e em primeiro lugar de remover escombros e ao mesmo 

tempo de criar um novo humanismo, para uma nova época que apenas se adivinhava nos 

anos de 1950 e 60.  Os instrumentos lingüísticos, os novos meios de comunicação que 

despontavam, a reorganização social que se vislumbrava, tanto baseada em valores de 

liberdade como em novos conhecimentos científicos, davam aos novos poetas as razões e 

os meios para a recriação de uma forma já milenar de invenção de uma nova fruição 

estética: a poesia.   Mas agora, progressivamente, cada vez mais equipada tanto tecnológica 

como sociologicamente, pois na segunda metade do século XX os desafios aumentavam 

exponencialmente, a vida acelerou e complexificou-se, despontando cada vez mais a 

diversificação das necessidades estéticas de uma sociedade universal. Não poderemos 

esquecer o que Percy Bysshe Shelley, poeta romântico Inglês (1792 – 1822) contemporâneo 

de Goethe, escreveu no seu famoso ensaio Defesa da Poesia: 

 
Uma das tarefas do artista é absorver o novo conhecimento das ciências é assimilá-lo para as necessidades 
humanas, colori-lo para as paixões humanas, transformá-lo no sangue e nos ossos da natureza humana. 
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No caso da Poesia Experimental Portuguesa (1964 a 1980), geralmente designada por 

PO.EX, inicialmente a situação dos novos poetas foi agravada pela situação geral do país, 

que se encontrava desde o início dos anos 30, sob a ditadura do Estado Novo e a 

ocorrência das guerras coloniais em África, prolongando-se por 13 anos (Angola, 

Moçambique e Guiné) e também em Timor. A governação era despótica, servida por uma 

censura forte e a economia centralizada nas despesas bélicas para conservar um império 

colonial cada vez mais inviável. Mas havia ainda aquilo que já mais de uma vez chamei de 

triste caldo cultural servido aos cidadãos pelos meios de comunicação totalmente controlados 

pelo regime, acolitado pela Igreja Católica e por uma espécie de conservadorismo atávico e 

irracional que recobria todas as atividades do país, refletindo-se naturalmente nas atividades 

culturais e artísticas. O novo era perseguido, a diferença ridicularizada, a inteligência 

considerada perigosa, etc., etc... 

Foi nesse ambiente geral, mas que estava desde há muito minado por uma atividade 

artística minoritária, mas informada, que surgiu a Poesia Experimental Portuguesa, pela 

mão da alguns poetas já conhecidos. O momento não era propício, mas a intervenção foi 

eficaz, conseguindo impor-se tanto nos meios cultos portugueses, como 

internacionalmente, não sem alguns revezes, polémicas, processos e condenações nos 

tribunais políticos do regime! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

360 

 

Dois poemas CONTEMPORÂNEOS ou da agoridade: 
 
 

1)  FILIPE CAMPOS MELO (PORTUGAL) 
 
Excerto do poema São Minhas as Palavras que Te Pertencem 
Do livro Na Utopia sou Profeta, Porto, Corpos Editora, Maio 2009. 
 
....................... 
 
Paro. Recuo. Hesito. 
De novo começo.  Recomeço. 
Esgoto-me. 
  
Minhas lágrimas caem. 
Acostumado à infalível premonição, 
Esvazio o tempo. 
Tempo sensivelmente igual. 
 
A impossibilidade é inultrapassável. 
 
Resigno-me. 
Serei devoto da distância. 
O tempo segue.  
O ritmo é outro. 
 
As dessemelhanças são intransponíveis. 
 
Nas derivas do meu olhar, 
Perceberás minha angústia. 
Caminho como a estátua. 
Meu sorriso é o riso do retrato. 
 
Devo calar o que não digo. 
 
[Já não sei descrever um perplexo rosto vazio] 
 
Apenas silêncio. 
Inerte, Perene. 
 
Acomodo-me ao afecto cibernético. 
 
* 

 
Da carta-pósfacio que escrevi para este livro, transcrevo, com algumas modificações: 

...a escrita, é para este poeta, uma matéria, uma invenção ou um recurso desesperado [  ? ] 

... O insistente diálogo que sempre se reinicia ou repete em cada poema, chegando mesmo 
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a modelar a escrita e a propor-se (em alguns casos) na distribuição do texto pela página, é 

um diálogo interior ou um diálogo no retrato-espelho?  Em ti me poemo, diz o poeta noutro 

texto...  Então estaremos perante uma poesia de amor, como parece, ou de uma poesia do 

EU que procura no texto, insistentemente, razões tanto para existir como para não existir?  

Serão estes os sinais de um Neo-romantismo, no contemporâneo pós-experimental e 

cibernético início do século XXI? 

 

 
 

2) MARTHA NOWILL (BRASIL) 
ALGUNS PRODUTOS QUÍMICOS 
(In: FOLHA DE S. PAULO, Ilustríssima, 14 de Agosto de 2011). 
 
 
alguns produtos químicos 
caso alguém me pergunte 
 
na porta da lavanderia 
 
aguarrás tornozelos de tinta 
pinho-sol nos carrapatos 
carrapatos entre dobras 
álcool nas feridas, joelhos esfolados 
 
e mercúrio 
 
do canto esquerdo do armário de medicamentos 
engoli ácido clorídrico, água boricada 
escorreguei na cera vermelha do chão 
 
aspirei gasolina, dia sim 
 
dia não 
era bom 
 

         meu pai calibrava pneus 
  minha mãe maquiava 
  a quinta camada de pó 
 
  a tinta preta de engraxar sapatos                                                                                                                                                         
  manchou todas as coisas que eram brancas e o coração 
  mas eu continuei a dar brilho 
  para sapatos de festa 
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um primeiro desodorante 
ardeu 
nas axilas recém-raspadas 
            
               não tem jeito 
               ela murmurou baixinho 
               tem que usar 
 
sufoquei um sapo 
de sal e cigarro 
e foquei a culpa num vaso de samambaias 
 
a lata de mata-barata no escuro do quarto 
com muito medo de morrer 
 
               a noite antes da escola 
               um xampu de piolhos 
               envenenou meus olhos 
               escorreu por entre as frieiras 
 
 
ralo abaixo 
 

 

 
 
Como vimos, neste poema, faz-se uma enumeração de situações provavelmente da infância 

e adolescência da autora, com uma grande compressão verbal, o que resulta num clima 

emocional, contido e rigoroso, até por vezes dolorosamente irônico, em que tudo acaba 

por ir “ralo abaixo”... num clima caracteristicamente efêmero, justamente daquilo que 

chamei o sincretismo neo-emocional em que A AGORIDADE DE AMANHÃ, É HOJE. 

 

Mas 

 

              COMO SE É CONTEMPORÂNEO?  
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Ser contemporâneo parece ser estar com o tempo... – Mas como se está com o 

tempo? Ou, o que pode significar estar com o tempo?  Mesmo que abdiquemos, por agora, 

de saber por que se está ou não está com o tempo... Mesmo que não questionemos por que 

desejamos ou não desejamos ser contemporâneos... o fato é que todo sentiu, na “sociedade 

contemporânea”, a pressão da passagem do tempo e a modificação da forma como o 

tempo passa e nos arrasta em direções opostas: na sensação de aceleração dos 

acontecimentos, no encurtamento das dimensões espaciais em que nos movemos, mas 

também da precariedade das nossas vidas, que, no entanto, não cessam de aumentar em 

número de anos de expectativa de vida, enquanto os significados dos nossos atos são cada 

vez mais efêmeros. 

Estar com o tempo parece então, ser a consciência de todas estas circunstâncias e 

de como elas se manifestam e repercutem nos nossos sentidos, nos nossos pensamentos e 

sobretudo nas nossas invenções. Porque se o “rio de Heráclito” não pára de correr e de nos 

arrastar, o modo como estamos com ele e o que nele fazemos, isso é de nossa 

responsabilidade. 

Estar com o tempo parece, portanto, ser a interminável inquietação que nos leva a 

perscrutar os sinais da passagem desse “rio” e a desenhar os nossos próprios desígnios, 

face à variabilidade dos percursos possíveis ou prováveis. Ou, mais rigorosamente, face às 

variações da entropia, quer negativa, quer positiva, processo este em que a complexidade 

não cessa de aumentar, através dos estímulos sofridos simultaneamente pelos nossos 

sentidos, numa pan-sinestesia que dificilmente controlamos. Será provavelmente aos 

resultados, materiais ou imateriais, dessas nossas tentativas, a que chamamos de ARTE, de 

CIÊNCIA, de CRIAÇÃO, de PRODUÇÃO ou melhor ainda, de INVENÇÃO. 
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Poderemos agora formular a seguinte hipótese: ser contemporâneo poderá querer 

dizer que se está de algum modo imerso no processo de transformação acima delineado e 

que nele intentamos participar através das nossas criações, produções ou invenções. 

A tal situação chamamos de AGORIDADE. 

 

Em vez de continuar esta comunicação com um texto teórico sobre a natureza do 

tempo, prefiro propor a leitura de um poema do meu livro NEO-POEMAS PAGÃOS 

(Selo Demônio Negro, São Paulo, 2010). 

 

 
aceleração 
                   velocidade 
                                      desaparecimento 
 
 
todo o tempo vem do passado, 
só está nas formas de resíduo 
ou de memória :  
não existe 
 
o tempo vai para o futuro e desaparece. 
o futuro não tem ainda presença 
mesmo imaterial : 
não existe 
 
o presente fica entre o passado 
que já não existe 
e o futuro que ainda  
não existe 
 
o presente é duplamente  
instantâneo-desmaterial 
move-se com aceleração  
e velocidade variáveis: 
 não existe 
 
o passado só pode ser 
esquecido ou inventado: 
se for esquecido 
passa a ser o que é, 
ausente 
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                    desaparecido. 
 
o futuro só pode ser imaginado 
 
se for imaginado 
passa a ser presente. 
se for presente  
                              desaparece 
 
o presente é apenas um vetor de  
deslocamento. 
 
o deslocamento é a invenção. 
 
se não se deslocar 
                                           DESAPARECE 
 
................................................................................... 
 

 
O tempo é portanto um imaterial, no sentido que este conceito tinha para os 

antigos filósofos estóicos, a par do lugar e do vazio. É lá, onde fica o contemporâneo? A ser 

assim, parece que o contemporâneo é o que desaparece!  Tal como o novo é o que 

envelhece...; o lugar é o que some... e o vazio é o que não se pode medir... 

Para Giorgio Agamben, o contemporâneo é uma disfunção, ou seja, uma presença 

ausente ou uma simultaneidade “inconjunta” como diria Fernando Pessoa (Poemas 

Inconjuntos de Alberto Caeiro). Ouçamo-lo: 

 

     Também sei fazer conjeturas. 
Há em cada coisa aquilo que ela é que a anima. 
 
Na planta está por fora e é uma ninfa pequena. 
No animal é um ser interior e longínquo. 
No homem é a alma que vive com ele e é já ele. 
Nos deuses tem o mesmo tamanho 
E o mesmo espaço que o corpo 
E é a mesma coisa que o corpo. 
Por isso se diz que os deuses nunca morrem. 
Por isso os deuses não têm corpo e alma. 
Mas só corpo e são perfeitos.  
O corpo é que lhes é alma 
E têm a consciência na própria carne divina. 
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        Também T.S. Eliot, em Quatro Quartetos, logo no início, nos adverte que o tempo é 

irrecuperável, e está e não está em vários “tempos” simultaneamente: 

 
     Tempo presente e tempo passado  
     estão ambos presentes no tempo futuro 

e o tempo futuro contido no tempo passado. 
Se o tempo é eternamente presente 
todo o tempo é irrecuperável. 
O que poderia ter sido é uma abstração 
permanecendo possibilidade perpétua 
somente em um mundo de especulação. 
O que poderia ter sido e o que foi 
apontam para um final que está sempre presente. 
 

 
Assim não podemos deixar de perguntar como poderemos ser contemporâneos sem que 

esse mesmo contemporâneo não seja o seu próprio fim? Ou se o tempo é sempre perdido 

e também irrecuperável, como poderemos estar num qualquer tempo sem nos perdermos 

no nosso próprio fim? 

Como poderemos sentir e dizer que somos contemporâneos de alguém e de alguma 

coisa? 

É aqui que surgem os novos imateriais, tais como a invenção, a aceleração, a 

complexidade, a emoção, o pensamento, a alma, a morte... 

Poderemos, no entanto, invocar os poetas-filósofos “pré-socráticos”, principalmente 

Empédocles e as suas teorias do mundo físico, tanto quanto B. Mandelbrot, os seus 

FRACTAIS e a teoria do caos determinista, para verificarmos a pertinência de ambas essas 

teorias que se reflectem reciprocamente, propondo uma poiesis ou poética geral, talvez 

possível, para homens e para o universo... Interminavelmente... 

Mas isto seria uma outra comunicação. 

E.M. de Melo e Castro 
SP/Agosto/2011 
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“UM JANTAR MUITO ORIGINAL”, DE ALEXANDER SEARCH: 

A OBRA PESSOANA ENTRE O FANTÁSTICO E O HORROR 

 

Flavio García* 

 

 

 É inevitável, quando se propõe a falar de Fernando Pessoa, referir-se ao Pessoa, ele 

próprio, o ortônimo, e aos seus outros “eus”, os heterônimos. Entre esses, Alberto Caeiro, 

Álvaro de Campos e Ricardo Reis são os mais conhecidos, tendo conquistado vida 

autônoma. Ainda e em certa medida um tanto comumente, encontram-se referências a 

Bernardo Soares, um quarto heterônimo dos mais conhecidos. Todavia, só muito 

raramente, verificam-se alusões a António Mora, outro heterônimo, ou a Vicente Guedes, 

este, um semi-heterônimo. 

 Assim, por exemplo, em O eu profundo e os outros eus1, estudo paradigmático da 

heteronímia pessoana, tem-se: 

 
É pois uma fundamentação existencial, além dum jogo dialético logo 
evidente, que se pode dar aos símbolos em maiúsculas que desdobram os 
nomes em que se desdobra: Pessoa, Caeiro; Reis; Campos; Vicente 
Guedes-Bernardo Soares; Antônio Mora; outros ainda.2 
 

 

 Uma leitura minimamente atenta da Introdução que Nelly Novaes Coelho faz a 

Fernando Pessoa – obra poética3, apresenta três outras “personalidades” – termo empregado 

por Galhoz4 – que pouco frequentam o quotidiano dos estudos da vasta e diversificada 

obra de Fernando Pessoa. Diz ela: 

 
Vicente Guedes, António Mora, Rafael Baldaia, Barão de Teive, 
Alexander Search... heterônimos ou semi-heterônimos, totalmente 

                                                 
* Professor do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
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individualizados ou semi-autônomos... cada um assume uma maneira 
específica de ver, pensar e falar.5 

 
 

 No elenco de “personalidades” pessoanas que a estudiosa brasileira enuncia, 

aparece o nome de Alexander Search, quase nunca lembrado em histórias da literatura 

portuguesa, mesmo nas seções dedicadas ao escritor de Orpheu e Presença, bem como em 

trabalhos cuja obra do modernista português seja objeto central de estudo. 

 Semelhantemente a Nelly Novaes Coelho, Massaud Moisés, também brasileiro e, 

igualmente a ela, destacado líder entre grupos da Universidade de São Paulo – USP que se 

dedicaram ao estudo da cultura e da literatura portuguesas, amplia a lista de nomes de 

“personalidades” pessoanas em sua tradicional e inúmeras vezes reeditada A literatura 

portuguesa6. Massaud lembra que: 

 
Além desses heterônimos [Caeiro, Campos e Reis], ficou outro 
incompleto, Bernardo Soares, cuja existência se documenta pelo Livro do 
Desassossego, e outros, como Alexander Search, que escrevia em Inglês, 
Vicente Guedes, A. Mora, C. Pacheco.7 

 
 

A seguir aos quatros primeiros nomes de destaque, reconhecidos pela tradição 

crítica – Caeiro, Campos, Reis e Soares –, Massaud adiciona imediatamente o nome de 

Alexander Search. 

 Qualquer despretensiosa pesquisa pela rede virtual, utilizando-se das mais simples 

ferramentas de busca, levará o pesquisador da heteronímia pessoana a listas numerosas, 

podendo chegar ao elenco de setenta e uma “personalidades”, entre heterônimos e semi-

heterônimos (uma visita a este endereço eletrônico demonstrará isso: 

http://www.pessoa.art.br/?p=704). Em todas as que ultrapassam aqueles quatro basilares 

da heteronímia pessoana – Caeiro, Campos, Reis e Soares, como já antes se observou –, 

aparece o nome de Alexander Search. 

http://www.pessoa.art.br/?p=704
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 Robert Bréchon, em Estranho Estrangeiro – uma biografia de Fernando Pessoa8, assim se 

expressa diante da descoberta, em meio ao espólio deixado pelo escritor, de mais esse 

heterônimo pessoano, Alexander Search: 

 
A obra de Alexander Search, que só agora começamos a descobrir, é o 
elo que faltava nesta evolução que leva do poeta clássico e romântico ao 
“modernista”, da efusão sentimental ao lirismo crítico, da busca ansiosa 
do ego à despersonalização sistemática, da fé cristã perdida ao 
“paganismo” reencontrado. Ao lermos estes textos em verso e em prosa, 
todos evidentemente escritos em inglês, apercebemo-nos de que Pessoa, 
dos quinze aos vinte anos, situou na consciência semifictícia de Search e 
na sua obra, bem real, a experiência espiritual tempestuosa vivida nessa 
“curva da estrada” da sua vida de homem, essa luta com o Anjo cujo 
duplo (Alexander Search) sai por fim vencido, para que ele mesmo, 
Pessoa, possa tirar a sua satisfação e transpor um limiar, passar a uma 
outra etapa da sua iniciação poética. Search é a crisálida de Caeiro, de 
Reis e de Campos. Desta temporada no inferno, Pessoa surgirá, alguns 
anos depois, num estado de disponibilidade total que lhe permitirá 
acreditar, pelo menos provisoriamente, que obteve a salvação.9 
 

 

 Ao referir-se a “textos em verso e em prosa”, assinados por Alexander Search, 

Bréchon ilumina uma faceta dessa “personalidade” ainda pouco visitada e nada valorizada 

pela tradição crítica, que seria a incursão desse heterônimo pela prosa de ficção. 

Diferentemente das narrativas, os poemas escritos em inglês por Fernando Pessoa, 

provavelmente nos anos em que esteve, com seus pais, na África do Sul, e que foram 

assinados por Alexander Search, uma vez resgatados dos baús do espólio do escritor, 

acabaram traduzidos por Luísa Freire, em trabalho premiado em 1996, tendo sido 

publicados10. 

 De Alexander Search, pouco ou quase nada se sabe. Entre caderno com listas de 

projetos de escrita, listas de livros a comprar ou a ler, poemas em geral, inclusive os 

originalmente escritos em inglês, e notas sobre versificação inglesa, que fazem parte do 

espólio pessoano, há um poema cujo objeto lírico é exatamente Alexander Search. Trata-se 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

370 

 

de um epitáfio à morte da “personalidade”, cuja leitura permite entrever o que Pessoa, ele 

próprio, planejara para esse seu precoce heterônimo. Diz o poema: 

 
EPITÁFIO 
Aqui jaz Alexander Search 
Que Deus e os homens deixaram só, 
Que sofreu e chorou ser escárneo da natureza. 
Recusou o Estado, recusou a igreja, 
Recusou Deus, a mulher, o homem e o amor, 
Recusou a terra em volta e o céu além. 
Resumiu assim o seu saber: 
(...) e amor não há 
Nada no mundo existe de sincero 
Salvo a dor, o ódio, a luxúria e o medo 
E mesmo estes são ainda suplantados 
Pelos males que causam. 
Andava pelos vinte anos quando morreu 
Estas foram as suas últimas palavras: 
Deus, a Natureza e o Homem, malditos sejam!11 

 
 

 Mais surpreendente ainda do que a descoberta dessa “personalidade” tão cedo 

manifestada e igualmente aniquilada no universo da heteronímia pessoana, por muitos que 

perpassam por sua poesia vinculada a um matiz demoníaco, doentio, perverso e pervertido 

do ser humano, é descobrir uma narrativa por ela assinada. Trata-se de “Um jantar muito 

original”, que Alexander Search assina e data de junho de 190712. 

 Maria Leonor Machado de Sousa, em Posfácio à edição de “Um jantar muito 

original” e “A porta”, este último, ainda que não assinado por Search, a ele atribuído, 

comenta: 

Estes dois contos não têm grande valor literário, e o próprio facto de 
Fernando Pessoa nunca se lhes ter referido será indício de que o 
reconheceu, mas têm interesse como mais uma das manifestações dos 
seus gostos e variadas experiências.13 

 

 Os estudiosos da literatura fantástica, em sentido lato, que a veem nas perspectivas 

genológica ou modal, sendo, portanto, levados aos universos do Maravilhoso, Sobrenatural, 

Estranho, Absurdo, Realismo Mágico, Real-Maravilhoso, Horror, Terror e, mesmo, das 
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narrativas policiais e ficção científica, não podem concordar com que “estes dois contos 

não têm grande valor literário”. A narrativa “A porta”, talvez por estar incompleta, pode 

carecer de “qualidade” que garanta sua leitura crítica, mas “Um jantar muito original” não. 

 Esta narrativa, muito bem acabada, inscreve-se em uma das vertentes mais férteis 

do fantástico, como, aliás, percebeu a própria Maria Leonor, ao dizer que se “trata (...) das 

primeiras tentativas de „novelas de mistério‟ centradas ambas na perversidade que raia a 

loucura”14. “Um jantar muito original” segue a trilha que a literatura fantástica herdou da 

novela gótica, na qual horror, terror e pavor – ainda que possam ser vistos como nuances 

entre si – manifestam-se sobejamente. O texto encontra-se repleto de topoi góticos, o 

grande cômodo sob sombras, com destaque para a penumbra, o escuro, em que se 

desenrolam as ações insólitas. 

 A sua construção narrativa corresponde, exemplarmente, às expectativas da 

literatura fantástica, conforme se pode depreender dos estudos paradigmáticos de Tzvetan 

Todorov15, Filipe Furtado16 ou Irène Bessière17. Tanto do ponto de vista da estruturação 

das categorias narrativas – ação, personagem, narrador, narratário, tempo e espaço – 

quanto do emprego de recursos modalizadores da linguagem, “Um jantar muito original” 

inscreve-se no fantástico, seja visto como gênero literário, nas proposições de Todorov ou 

Furtado, ou modo discursivo, nas de Bessière. 

 A pressuposição básica é instaurada. Em um cenário reconhecível como normal, 

em meio a acontecimentos possíveis no quotidiano de seres da realidade, em um mundo 

harmônico com as expectativas física, ôntica e empírica, irrompe o insólito, o que não era 

esperado acontecer, conforme a lógica consensual de dada “realidade”. Como muito bem 

delineia David Roas, “es la irrupción de lo anormal en un mundo en aparencia normal, 
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pero no para demostrar la evidencia de lo sobrenatural, sino para postular la posible 

anormalidad de la realidad, para revelar que nuestro mundo no funciona como creíamos”18. 

 As ações narradas referem-se a acontecimentos anteriores ao tempo da narração, 

baseando-se em fatos que o leitor pode reconhecer como possíveis e verossímeis. A 

história contada começa “durante a quingentésima sessão anual da Sociedade 

Gastronómica de Berlim [em] que o Presidente, Herr Prosit, fez aos seus membros o 

famoso convite”19. 

Na ocasião, após acaloradas discussões de ordem vária e uma desavença com cinco 

rapazes, da cidade de Frankfort20, Prosit anunciou: “Senhores (...), o meu desafio a qualquer 

homem está contido no facto de que de hoje a dez dias darei uma nova espécie de jantar, 

um jantar muito original. Considerem-se convidados”21. 

O desfecho da história se dá durante o tal jantar, em que havia um enigma a ser 

decifrado pelos presentes. O jantar seria “muito original. Uma novidade absoluta”22, e os 

convidados estavam desafiados a descobrir “em que é que ele é original”23. Mas Prosit, a 

fim de amplificar o enigma, garante “que ninguém adivinhará”24, pois o jantar será “original 

para além do que possam esperar”25. 

Os cinco rapazes de Frankfort, envolvidos na desavença com Prosit, são 

convidados, com a garantia de que estarão presentes no jantar. Prosit despede-se deles 

dizendo: “vê-lo-eis em breve! O jantar é daqui a duas semanas, no dia dezassete”26. Mas 

eles negam a intenção de ir, chegando mesmo a gargalhar diante da insistência incisiva de 

Prosit. 

O Presidente, contudo, sentencia: “Quando digo uma coisa, faço-a, e digo que 

estareis presentes ao jantar, digo que contribuireis para que seja apreciado”27, assim 

completando: “estareis lá bem presentes. Estareis lá em corpo, garanto-vos. Não vos 
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preocupeis com isso. Deixai o caso comigo”28. Com isso, instalam-se dois enigmas no 

texto, estratégia cara ao fantástico. O primeiro deles implica desvendar em que o jantar será 

muito original; segundo, como Prosit conseguirá fazer com que os cinco rapazes estejam 

presentes de corpo ao jantar, contribuindo em matéria. 

A personagem principal, sobre a qual se desenrola o núcleo dos eventos insólitos, o 

Presidente Prosit, é uma personagem tipo e plana, com muitas e contraditórias referências a 

seus aspectos psicológicos. Comumente, no fantástico, as personagens são objeto de 

descrição sucinta, com poucas referências a seus aspectos psicológicos. Em relação a Prosit, 

o exagero na descrição de seus aspectos psicológicos, ao invés de delimitar seu perfil, o que 

lhe daria o estatuto de personagem indivíduo, permitindo que fosse esférica e não plana, 

confunde-o, realizando um jogo de composições antagônicas e, na maioria das vezes, 

antitéticas. 

A primeira descrição que o narrador faz de Prosit é reveladora acerca de sua própria 

condição enigmática. Diz ele: 

 
O Presidente era um homem notável sob muitos aspectos. Era um 
homem alegre e saudável, mas tudo isto com uma vivacidade anormal, 
com um comportamento barulhento, que parecia revelar uma disposição 
permanentemente antinatural. A sua sociabilidade parecia patológica: o 
seu espírito e as suas piadas, embora não tivessem de modo algum 
aspecto forçado, pareciam impelidos de dentro por uma faculdade de 
espírito que não é a faculdade da graça. O seu amor parecia falso, a sua 
agitação naturalmente postiça. 
Na companhia dos amigos – e tinha muitos – mantinha uma corrente 
constante de divertimento, todo ele era alegria e riso. Mas é de notar que 
este homem estranho não revelava nos traços habituais do rosto uma 
expressão de divertimento ou alegria.29 

 

Ainda que o narrador exagere em detalhes, esses são sempre apresentados paradoxalmente, 

fazendo emergir a dualidade ser vs. parecer, essência vs. aparência, o que aponta para o tema 

do duplo, também muito caro à literatura fantástica. Aliás, note-se que o narrador observa 
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que mesmo o que parece ser, engana, sobrelevando a relação antagônica entre o ser e 

parecer para o universo perceptível do próprio parecer, este também posto em dúvida. 

O narrador do fantástico deve ser intradiegético, ou seja, participar do plano da 

história, preferindo-se que seja autodiegético, quer dizer, que seja a personagem principal, 

mas pode, também, ser homodiegético, portanto, uma personagem secundária, implicada 

de alguma maneira com as ações narradas. O narrador de “Um jantar muito original” é 

personagem da história, esteve presente à “quingentésima sessão anual da Sociedade 

Gastronómica de Berlim” e ao “jantar muito original” oferecido por Prosit. 

Ainda que o primeiro parágrafo do texto não revele sua posição intradiegética, logo 

no início do segundo parágrafo, ela fica clara, quando o narrador relata: “Embora a 

discussão tivesse calor e convicção, havia entre nós um homem que, embora não fosse o 

único homem que estava calado, era todavia o único cujo silêncio se fazia notar”30. O 

emprego do pronome “nós”, relativo à primeira pessoa do plural, inclui o sujeito do 

discurso no plano das ações por ele relatadas. 

Ao longo da narrativa, diversas vezes, o narrador vai reiterando sua posição 

intradiegética, o que, na maior parte das vezes, se dá pelo emprego da primeira pessoa do 

plural, mesmo que expressa, apenas, pela desinência verbal, como na seguinte passagem: 

“Neste homem esquecíamos facilmente, perante o seu riso selvagem, o silêncio triste, o 

peso soturno dos intervalos da sua natureza social”31. 

Há, contudo, passagens em que o narrador se expressa na primeira pessoa do 

singular, reforçando a hipótese de mensagem enviada diretamente ao narratário, como 

também é comum à literatura fantástica, em que, se o narratário não é representado 

organicamente por alguma personagem, o é pela explícita presença de um interlocutor 

intratextual, com o qual o narrador dialoga. A passagem a seguir exemplifica tanto a 
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assunção definitiva do caráter intradiegético do narrador, quanto sua interlocução com um 

previsível narratário. Diz o narrador: “Mas disto não falo com qualquer certeza”32. 

Haverá, ainda, outro trecho em que, à moda do Oitocentos, o narrador vai se dirigir 

ao leitor, notadamente ao ser de papel, construto ficcional, leitor intratextual, representação 

discursiva do narratário. Assim se expressa ao narrador: “O leitor conhece agora 

suficientemente o estado das coisas para dispensar outras observações”33. 

O desfecho da história, ao longo do jantar, contém os melhores e mais ilustrativos 

exemplos da posição intradiegética do narrador, pois, nesse momento, ele conta ações por 

si próprio exercidas. Em suas palavras: 

O jantar estava quase no fim, só faltava a sobremesa. 
Decidi, para que a minha capacidade fosse reconhecida, contar a Prosit a 
minha descoberta. Reconsiderei que não podia enganar-me, não podia 
estar a cometer um erro: a estranheza do caso, tal como o concebia, 
transformava-o em certeza. Por fim, inclinei-me para Prosit e disse em 
voz baixa: 
“Prosit, meu amigo, descobri o segredo. Estes cinco pretos e os cinco 
rapazes de Frankfort...”34 

 

Enfim, o narrador, personagem da história por ele narrada, contracena com a personagem 

principal, o Presidente Herr Prosit, com quem dialoga e desenvolve ações recíprocas. 

 O tempo e o espaço da narrativa, ambos estão distantes do momento da narração, 

uma vez que ela se dá posteriormente aos acontecimentos. Nesse aspecto, todavia, “Um 

jantar muito original” não se atém, de modo completo e exemplar, mas apenas 

tangencialmente, a condições rígidas da literatura fantástica, em que tanto o tempo quanto 

o espaço, cenário das ações, são longínquos, indeterminados, imprecisos, na ordem do “era 

uma vez”, “antigamente”, “nos tempos de então”, “naquele tempo”, “há muitos anos 

atrás”; e de “num reino distante”, “do outro lado do mundo”, “em terras longínquas”, “nas 

profundezas da terra”. Em “Um jantar muito original” não se verificam referências 

explícitas nem a um tempo nem a um espaço indeterminados. A indefinição do espaço se 
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dá pelo desconhecimento que as personagens têm da casa de Prosit, e a do tempo, pela não 

datação dos acontecimentos no feixe cronológico. 

 Independentemente de uma não total subordinação a essa última característica da 

literatura fantástica, que seria a indeterminação de tempo e de espaço, a ambientação das 

ações narradas em um cenário cujas espacialidade e temporalidade são anteriores ao cenário 

da narração – não explicitado no relato, não depreensível nem no nível da história, nem no 

do discurso – é evidente em “Um jantar muito original”. O penúltimo parágrafo do texto 

assim se finda: “Todos sem excepção se sentiram mal, e muito desmaiaram. Eu desmaiei 

mesmo à porta”35. 

 Os verbos que compõem os dois períodos narrativos – sentir e desmaiar – estão 

flexionados no pretérito perfeito, tempo do passado, e indicam uma ação terminada, 

portanto, já conclusa e anterior ao momento em que é relatada. O local da ação sofrida 

pelo narrador, onde ele desmaiara, a porta da casa em que foi servido o “jantar muito 

original”, não é lugar de onde ele, no momento da narração, enuncia o relato. Logo, tempo 

e espaço do narrado, correspondendo ao nível da diegese narrativa, são diferentes e 

anteriores ao tempo e ao espaço da narração. Dessa forma, respondem, mesmo 

parcialmente, às exigências da literatura fantástica quanto à construção das categorias de 

tempo e espaço em seu universo ficcional. 

 Quanto ao emprego de recursos modalizadores da linguagem, próprios à literatura 

fantástica, há, no texto pessoano, fartos exemplos ilustrativos. A fragilidade ou ausência de 

relações lógicas e racionais – segundo o senso comum instituído – entre causa e efeito, já 

foi evidenciada quando da descrição da personagem principal, o Presidente Herr Prosit, em 

que traços antagônicos são utilizados para sua caracterização. A multiplicidade de 

explicações possíveis para os eventos narrativos, tensionando a lógica e a razão, com base 
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na verossimilhança narrativa interna, é outro traço marcante, perceptível durante as 

tentativas que as demais personagens, em especial o narrador, envidam para elucidar os 

enigmas propostos ao início. As perguntas que ficam para serem respondidas são: O que 

faria com que o jantar fosse muito original? Como Prosit conseguira que os cinco rapazes 

de Frankfort estivessem presentes de corpo ao jantar, contribuindo materialmente? 

 É bastante reincidente, ao longo do texto, a utilização de recursos discursivos 

modalizantes, como o emprego de verbos flexionados nos tempos do imperfeito, 

significando ação iniciada, mas pode não ter sido concluída, ou, ainda, ação duvidosa, ou 

no modo subjuntivo, responsável pela expressão da dúvida, da incerteza, bem como 

advérbios ou locuções adverbiais de dúvida. 

Quase todos os verbos do primeiro parágrafo do texto, por exemplo, apresentam-se 

no pretérito imperfeito: 

Claro que a sessão era um banquete. À sobremesa gerara-se enorme 
discussão a respeito da originalidade na arte culinária. A época ia má para 
todas as artes. Estava em decadência a originalidade. Também na 
gastronomia havia decadência e fraqueza. Todos os produtos da cuisine 
quer se chamavam “novos” eram simples variantes de pratos já 
conhecidos. Um molho diferente, um modo levemente diferente de 
condimentar ou temperar – assim se distinguia o prato mais recente do 
que existia antes dele. Não havia verdadeiras novidades. Havia apenas 
inovações. Todas estas coisas foram lamentadas durante o banquete em 
clamor unânime, em variados tons e com diversos graus de veemência.36 

 

 Em um único parágrafo, o advérbio de dúvida “talvez” aparece duas vezes, em 

companhia do próprio verbo duvidar e de verbos flexionados no pretérito imperfeito e, 

ainda, no modo subjuntivo: 

Os cinco criados negros estavam bem treinados; não excelentemente, 
talvez, mas bem. (...) Não se encontravam criados em qualquer lado. 
Talvez, pensei na altura, Prosit os tivesse trazido consigo do lugar onde 
tinha estado, no estrangeiro. O facto de eu não os conhecer não era 
razão para duvidar disso (...).37 
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 Em outro parágrafo, esse mesmo advérbio aparece três vezes, acompanhado de 

verbos no modo subjuntivo, o modo da dúvida, e da assunção da incerteza, portanto, da 

dúvida: “Talvez se tornasse ligeiramente mais longo, talvez implicasse um piscar de 

olhos, quando o titular fizera aquelas observações, talvez se tornasse mais manhoso; mas 

não tinha certeza disto”38. 

 O emprego de pontuação introduzindo a dúvida, como é o caso do ponto de 

interrogação, aparece em vários fragmentos do texto. Merece destaque o parágrafo 

transcrito a seguir, em que todos os seus períodos são interrogativos, terminados pela 

pontuação indicativa, aparecendo nele, explicitamente, a própria palavra “pergunta”: 

Choveram de todos os lados murmúrios pedindo explicações, 
perguntas. Porquê aquele género de convite? Que queria ele dizer? 
Quer tinha proposto? Porquê aquela obscuridade de expressão? Falando 
claramente, qual era o desafio que tinha feito?39 

 

Pode, ainda, ser ilustrativo esse outro trecho, em que, junto à pontuação indicativa da 

pergunta, encontra-se a palavra “dúvida”, cuja pontuação sugere: 

“Claro, repliquei; são os cinco. Disso não tenho dúvida. Mas como diabo 
o conseguiu?” 
“Força bruta, meu caro. Mas não diga nada aos outros.” 
“Bem, é segredo. Não posso dizer. É um segredo tão grande como a 
morte.” 
“Mas como consegue tê-los tão calmos? Estou assombrado. Não fogem 
nem se revoltam?”40 

 
 O diálogo antes referido traz outro traço marcante da modalização discursiva da 

linguagem fantástica, que são alusões, por meio de palavras ou expressões, a motivos, aqui, 

tomando-se o termo “motivo” em sentido lato, góticos, termo também empregado em 

sentido bem amplo. Nesse trecho, somente para iluminar o aspecto ora levantado, têm-se 

“diabo”; “segredo”, que aparece duas vezes; “morte”; e “assombrados”. 

 Expressões, com função de substantivo, adjetivo ou advérbio, povoam toda a 

narrativa, sendo exaustivo citar, uma a uma, as repetidas vezes em que aparecem dando 
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ambiência gótica ao cenário em que se desenrolam as ações ou delineando as sensações 

sentidas pelas personagens diante das experiências por que vão passando. São elas, por 

exemplo: “estranho”, “estranheza”, “intrigante”, “extraordinário”, “assombrado”, “louco”, 

“loucura”, “horror”, “horrível”, “horrivelmente”, “terrível”, “cruel”, “crudelíssimo”, 

“crueldade”, “diabólica”, “abominável”, “ira”, “morte”. 

Não fossem apenas esses aspectos estruturais antes referidos e demonstrados 

presentes ao longo do texto, que por si só garantiriam seu valor literário, filiando-o a 

vertentes da literatura fantástica, “Um jantar muito original”, como bem percebeu Maria 

Leonor, deve sua inspiração ficcional a Edgar Allan Poe, que nela está presente em discurso 

metaliterário. O narrador, referindo-se à escolha de Herr Prosit como presidente da 

Sociedade Gastronômica de Berlim, observa que: 

Através de toda a literatura, muita subtileza, muita intuição se 
dispenderam em casos deste género. São manifestamente patológicos. 
Poe deu aos complexos sentimentos que os inspiram, pensando que se 
reduzem a um só, o nome geral de perversidade. Mas estou a relatar este 
caso e não mais.41 

 

 Foi, obviamente, por notar essa passagem do texto, que Maria Leonor, mesmo 

negando o valor literário do conto, tece as seguintes observações: 

O interesse pela aberração psicológica – levado ao temor da própria 
loucura, tema que dominou sempre as análises que fez de si próprio – 
atravessou toda a obra de Fernando Pessoa, sobretudo nos escritos em 
prosa. Nestes dois contos, essa loucura vai ao extremo da perversidade, 
em formas doentias ou revoltantes, tanto mais quanto são revolvidas até 
à exaustão as suas causas e caminhos.42 

 

E ela chega a afirmar que “estes textos [“Um jantar muito original” e “A porta”] (...) 

revelam, como muitos dos fragmentos e sugestões de outros contos em inglês, influência 

de Edgar Poe”43. Observando que “a perversidade é tema frequente de Poe”44, Maria 

Leonor interpreta que, em “Um jantar muito original”, a perversidade se manifesta “contra 

seres vivos, como vingança desproporcionada, como é também o caso de Poe”45, 
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destacando que, “deve notar-se que este autor [Edgar Allan Poe] foi um dos primeiros 

grandes entusiasmos de Pessoa, que teve os seus contos incluídos nas obras que 

constituíram o prémio que recebeu em 1903 na Universidade do Cabo”46. 

 David Roas, em artigo acerca de “uma teoria sobre o medo e o fantástico”47, 

(re)aproxima a literatura fantástica da literatura de horror. Conforme Roas, 

el objetivo de lo fantástico va a ser precisamente desestabilizar (...) [los] 
limites que nos dan seguridad, problematizar (...) [las] convicciones 
colectivas (...), en definitiva, cuestionar la validez de los sistemas de 
percepción de la realidad comúnmente admitidos. (...) Una trangresión 
que al mismo tiempo provoca el extrañamiento de la realidad, que deja 
de ser familiar y se convierte en algo incomprensible y, como tal, 
amenazador. 
Y directamente ligado a esa transgresión, a esa amenaza, aparece otro 
efecto fundamental de lo fantástico: el miedo.48 

 

Assim, divergindo radicalmente de Tzvetan Todorov49, Roas sustenta que “lo 

fantástico genera siempre una impresión amenazante en el lector, impresión que por 

comodidade denominaré „miedo‟”50. Mas ele adverte que “el miedo no es un elemento 

exclusivo de lo fantástico. Aparece en otros muchos géneros literários”51. Ainda assim, a 

despeito dessa ressalva que faz, Roas insiste em que “el miedo (...) es una condición 

necesaria del género, porque es su efecto fundamental, producto de esa transgresión de 

nuestra concepción de lo real”52. 

O ponto de vista sustentado por Roas se apóia em ele considerar que o fantástico 

tem seu nascimento no processo evolutivo da novela gótica. Desse modo, para ele, o 

“interés estético por lo sobrenatural coincide (y no por casualidad) con el desarrollo del 

gusto por lo horrendo y lo terrible, una nueva sensibilidade – lo sublime – que tomaba el 

horror como fuente de deleite y de beleza”53. Por conclusão natural, aceitando-se as 

premissas de Roas, que se podem anexar à leitura estrutural da narrativa, pode-se, sem 
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susto, afirmar que “Um jantar muito original” é um representante da literatura fantástica, 

em sua vertente irmanada com horror. 

Refletindo sobre a manifestação do fantástico na literatura do século XX, as 

conceituações do que se quer nomear de Neofantástico54, os novos discursos fantásticos55, 

Roas traz mais uma observação que facilita estabelecer, como lícitas, as pontes de ligação já 

até aqui propostas entre o fantástico e o horror. Diz ele: “Podríamos denominar „gótico-

terrorífica‟, donde todo va destinado a provocar el miedo físico de personajes y lector 

(aunque, eso si, sin olvidar la dimensión transgresora de los hechos narrados)”56. 

Mais uma vez, pode-se afirmar que “Um jantar muito original” corresponde 

perfeitamente àquilo que Roas pressupõe deva ser narrativa fantástica, herdeira da novela 

gótica, onde pulsam o medo, o horror. Segundo ele, 

la historia de lo fantástico es una historia marcada por la necesidad de 
sorprender a un lector que cada vez conoce mejor el género (...), lo que 
obliga a los escritores a afinar el ingenio para dar con motivos y 
situaciones insólitos que rompan las expectativas de este.57 

 

O desfecho da narrativa pessoana surpreende até mesmo os mais experientes admiradores 

da literatura fantástica, situando-a no entre-lugar do fantástico puro – pela forma – e do 

horror – pela temática. 

 Aceitando-se as considerações de David Roas como pertinentes para definição do 

fantástico, até mesmo do ponto de vista temático, a narrativa assinada por Alexander 

Search estaria em conformidade com esse gênero literário ou modo discursivo. Para Roas,  

[a] problemática acerca de los efectos de lo fantástico (...) [apresenta] una 
distinción entre dos tipos de miedo, a los que he bautizado como miedo 
físico o emocional y miedo metafísico o intelectual. 
El miedo físico o emocional tendría que ver con la amenaza física y la muerte. 
Es un efecto compartido por la mayoría de los relatos fantásticos. (...) Se 
trata de una impresión experimentada por los personajes que también se 
comunica – emocionalmente – al lector (...), que es producto de lo que 
sucede en el nível más superficial, el de las aciones.58 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

382 

 

 O desfecho surpreendente de “Um jantar muito original”, que provoca medo nas 

personagens e, em consequência, no leitor, sendo produto de uma insólita situação, que 

rompe com as expectativas tanto dos seres de papel – personagens, narrador e narratário – 

quanto dos seres da realidade – o leitor real –, acontece durante o jantar, prometido “muito 

original”. O cenário da sala de jantar é apresentado com matizes nitidamente góticos. 

Conforme descrição do narrador:  

A sala estava iluminada por candelabros colocados sobre a mesa, três ao 
todo. Devido a uma hábil disposição dos seus ornamentos, as luzes 
estavam irregularmente concentradas sobre a mesa, deixando bastante 
escuro os espaços entre ela e as paredes. Pelo efeito, parecia arranjo de 
luzes sobre as mesas de bilhar. Mas como aqui ele não resultava do 
mesmo modo, por um artifício cujo objetivo era claro, o que existia no 
espírito era, no máximo, uma sensação de estranheza a respeito das luzes 
da sala de jantar.59 

 

Ambientação gótica: candelabros, escuro, sombras, estranheza dão contorno à sala em que 

se servia o “jantar muito original”. 

 Em meio à estranheza do cenário e à promessa de Prosit, o narrador, assumindo 

uma voz coletiva, pergunta(-se): “A originalidade estava em algo não aparente, ou numa 

coisa óbvia? Estava em algum prato, em algum molho, em alguma disposição? Estava em 

algum detalhe trivial do jantar? Ou estava, no fim de contas, no carácter geral do 

banquete?”60. 

 Ultrapassadas várias outras interrogações acerca da peculiaridade do evento, o 

narrador observa: 

A coisa que se notou foi que o serviço era feito por cinco criados pretos. 
Os seus rostos não se viam bem, não só por causa do traje algo 
extravagante que vestiam (que incluía um turbante esquisito), mas 
também pela singularidade da disposição da luz, como nas salas de 
bilhar, embora não pelo artifício, a luz incidia sobre a mesa e deixava 
tudo em volta na escuridão.61 
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Somava-se, agora, à estranheza do ambiente em penumbra a presença dos cinco criados 

pretos que serviam à mesa, dos quais não se distinguiam as aparências, fosse por causa da 

extravagância e esquisitice de seus trajes, fosse por causa da escuridão no entorno da mesa. 

Inquieto e ressabiado, o narrador procura decifrar o enigma. Achando-se próximo 

de resolvê-lo, declara: 

Lembrei-me de súbito que o jantar era considerado por todos como 
resultado de uma discussão do Presidente com os cinco gastrônomos de 
Frankfort. Recordei as expressões de Prosit nessa altura. Ele dissera aos 
cinco rapazes que estariam presentes ao jantar, que contribuiriam para 
ele “materialmente”. Fora esta a palavra exacta que empregara.62 

 

E, adiante, ligando os cinco rapazes de Frankfort aos cinco criados negros que serviam à 

mesa, sob o jogo de sombras propositalmente orquestrado por Prosit, impedindo divisar 

sua fisionomia, sob vestes em excesso, o narrador diz: 

Olhei para os lugares onde estavam [os criados], para ver se os seus 
rostos traíam alguma coisa. Mas os rostos, eles próprios escuros, estavam 
na escuridão. Foi neste momento que notei a extrema perícia com a 
disposição das luzes lançava todo o clarão destas sobre a mesa, deixando 
a sala em redor em noite, por comparação, especialmente na altura, a 
partir do chão, em que estavam as cabeças dos cinco criados que faziam 
o serviço.63 

 

 Acreditando ter, finalmente, chegado à resposta para o desafio imposto por Prosit, 

o narrador não se contém e admite: 

Quanto mais reflectia, mais extraordinário parecia o caso (...). 
A clareza racional do caso afastou do meu espírito a sua natureza 
extraordinária. Examinei o caso lucidamente, minuciosamente. 
(...) 
Reconsiderei que não podia enganar-me, não podia estar a cometer um 
erro; a estranheza do caso, tal como o concebia, transformava-o em 
certeza. Por fim, inclinei-me para Prosit e disse em voz baixa: 
“Prosit, meu amigo, descobri o segredo. Estes cinco pretos e os cinco 
rapazes de Frankfort...”64 

 
 Surpreso, Prosit exclama: “Ah! Adivinhou que há uma ligação entre eles”65. O 

narrador, porém, percebe que Prosit “estava incomodado e irritado pela sagacidade do (..) 
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[seu] raciocínio, que não esperava”66. E, pensando ter razão, o narrador assevera: “Claro, 

repliquei; são os cinco. Disso não tenho dúvida. Mas como diabo o conseguiu?”67. 

 Nesse ponto, instaura-se uma total aura de engano, estando tanto o narrador 

quanto Prosit equivocados em seu entendimento, um em relação ao outro, levando o leitor, 

por contaminação, ao desengano derradeiro, ao instalar, mais uma vez, a incerteza, pois 

Prosit responde-lhe que tudo fora obra da “força bruta, meu caro”68, ao que o narrador 

replica com outra pergunta: “Mas força bruta, como, meu caro Prosit?”69. 

 O narrador quer saber como Prosit consegue manter os cinco rapazes de Frankfort 

calmos, fantasiados, disfarçados, servindo à mesa em lugar de criados, sem que consigam 

fugir. À pergunta do narrador, o Presidente retruca: “Não podem fugir – não podem. É 

absolutamente impossível”70. Estaria, em parte, resolvido o mistério do “jantar muito 

original”, não fosse Prosit ainda se pôr a revelar o seu segredo. Então, Prosit levantou-se; 

ou antes, deu um salto, quase derrubando a cadeira. 

“Senhores”, disse ele, “vou revelar o meu segredo, a partida, o desafio. É 
muito divertido. Sabem que disse aos cinco rapazes de Frankfort que 
estariam presentes ao banquete, que colaborariam da forma mais 
material? É aí que está o segredo, nisso mesmo.” 
(...) 
“Bebo”, disse ele, “à memória dos cinco rapazes de Frankfort que estiveram 
presentes em corpo a este jantar e contribuíram para ele da forma mais material.” 
E desfigurado, selvagem, completamente louco, apontou com um dedo 
excitado para os restos de carne que estavam na travessa que tinha mandado 
deixar sobre a mesa.71 

 
 Segundo o narrador, diante da revelação de Prosit, “um horror sem expressão 

possível caiu sobre todos (...) com um frio espantoso”72. Em profunda intensidade, loucura, 

horror e terror grassavam no ambiente, tomavam de assalto as personagem. Enebriado 

como os demais, o narrador denuncia que “Prosit era louco, mas naquele momento 

também nós estávamos loucos”73. Sentimentos de fúria, ira, crueldade, vingança ocupam o 

ar, espalham-se pela sala do jantar. Em meio à balburdia, 
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mais de uma dúzia de mãos animais caíram ansiosamente, disputando, 
sobre Prosit, cuja loucura estava excitada por um medo inexprimível. 
Com um movimento nervoso, foi arremessado para a janela, mas não a 
atravessou, porque conseguiu agarrar-se a uma das divisórias do caixilho. 
Novamente o agarraram aquelas mãos, mais nervosamente, mais 
brutalmente, mais selvaticamente ainda. E com uma conjunção hercúlea 
de forças, com uma ordem, com uma combinação perfeitamente 
diabólica num tal momento, balançaram o presidente no ar e largaram-
no com incalculável violência. Com uma pancada seca, que teria 
transtornado os mais fortes,  mas que levou a calma aos nossos corações 
ansiosos e expectantes, o Presidente caiu na praça, cerca de um metro e 
meio para lá do passeio.74 

 

 Resta uma questão a resolver, envolvendo os cinco criados negros que serviram à 

mesa. O narrador informa que “eram realmente negros, piratas asiáticos de uma tribo 

assassina e abominável”75, e que, “compreendendo o que se passava, tinham, fugido 

durante a luta, foram apanhados – todos excepto um”76. A explicação sobre eles ainda é 

completada com um dado presumido, perpetuando, ao final da história, uma última dúvida. 

O narrador sugere que “Prosit tinha despertado a pouco e pouco neles, com uma 

habilidade perfeitamente diabólica, o brutal instinto que dormitava na civilização”77, mas 

não afirma terem sido eles, efetivamente, a matar os cinco rapazes de Frankfort e preparar 

as carnes para o “jantar muito original”. A narrativa termina, lacônica e enigmaticamente, 

com a informação de que “os quatro que foram apanhados foram bem e justamente 

castigados”78. 

 Todas as respostas dadas às questões colocadas ao longo da narrativa foram 

passíveis de novo questionamento. A explicação final não resolve os enigmas, deixando 

apenas sugerida a solução dos segredos que foram ocupando a história. De concreto, o 

espanto, a surpresa, o medo, o horror e suas consequências extremas. Em cada movimento 

narrativo, novas rupturas com ordem, com a previsibilidade, com as expectativas do senso 

comum. “Um jantar muito original” é reino do insólito ficcional, narrativa fantástica, na 

vertente do horror, herdeira das novelas góticas e de mistério, inspirada nas tendências tão 
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bem difundidas por Edgar Allan Poe, apresentando qualidade reconhecível como obra de 

arte. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALAZRAKI, Jaime. ¿Qué es lo neofantástico? In: ROAS, David (intr., comp. y bibl.). 
Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco/Libros, 2001. p. 265-282. 

BESSIÈRE, Irène. El relato fantástico: forma mixta de caso y adivinanza. In: ROAS, David 
(intr., comp. y bibl.). Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco/Libros, 2001. p. 83-104. 

BRÉCHON, Robert. Estranho Estrangeiro – uma biografia de Fernando Pessoa. Lisboa: Quetzal, 
1996. 

COELHO, Nelly Novaes. Fernando Pessoa, a dialética de ser-em-poesia. In: GALHOZ, 
Maria Aliete (sel., org. e notas). Fernando Pessoa – obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1983. p. XIII-XLIII. 

FURTADO, Filipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Horizonte, 1980. 

GALHOZ, Maria Aliete. O eu profundo e os outros eus. 3ed. Petrópolis: José Aguilar, 1974. 

MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 21ed. São Paulo: Cultrix, 1985. 

PESSOA, Fernando. Um jantar muito original. In: Um jantar muito original, seguido de A porta 
- Fernando Pessoa sob o heterônimo de Alexander Search. 2ed. Lisboa: Relógio d‟água, 
2008. p. 11-34. 

______. Poesia, Alexander Search. Lisboa: Assírio e Alvim, 1999. 

______. Pessoa inédito. Lisboa: Livros Horizonte, 1993. 

PRADA OROPEZA, Renato. El discurso fantástico contemporáneo: tensión semântica y 
efecto estético. Semiosis, II, México, núm. 3, p. 53-76, enero-junio de 2006. 

ROAS, David. Hacia una teoría sobre el miedo y lo fantástico. Semiosis, II, México, núm. 
3, p. 95-116, enero-junio de 2006. 

______. El nacimiento de lo fantástico. In: De la maravilla al horror – Los inicios de lo 
fantástico em la cultura española (1750-1860). Pontevedra: Mirabel, 2006a. p. 59-69. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de. “Posfácio” a Um jantar muito original, seguido de A porta 
– Fernando Pessoa sob o heterônimo de Alexander Search. 2ed. Lisboa: Relógio d‟água, 
2008. p. 51-52. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

387 

 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. 2ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

                                                 
1. Galhoz, 1974. 
2. Idem, p. 12. 
3. Coelho, 1983, p. XIII-XLIII. 
4. Galhoz, 1974, p. 24. 
5. Coelho, 1983, p. XXXIV. 
6. Moisés, 1985. 
7. Idem, p. 300-301. 
8. Bréchon, 1996. 
9. Idem, p. 105. 
10. Pessoa, 1999. 
11. Pessoa, 1993. p. 67. 
12. Pessoa, 2008. 
13. Sousa, 2008, p. 52. 
14. Idem, p. 51. 
15. Todorov, 1992. 
16. Furtado, 1980. 
17. Bessière, 2001.  
18. Roas, 2006, p. 114. 
19. Pessoa, 2008, p. 11. 
20. Idem, p. 19. 
21. Idem, p. 17. 
22. Ibidem. 
23. Idem, p. 18. 
24. Idem, p. 18. 
25. Ibidem. 
26. Idem, p. 20. 
27. Ibidem. 
28. Idem, p. 21. 
29. Idem, p. 12. 
30. Idem, p. 11. 
31. Idem, p. 13. 
32. Ibidem. 
33. Idem, p. 22. 
34. Idem, p. 29. 
35. Idem, p. 33. 
36. Idem, p. 11 – negritos nossos. 
37. Idem, p. 25 – negritos nossos. 
38. Idem, p. 26 – negritos nossos. 
39. Idem, p. 17 – negritos nossos. 
40. Idem, p. 29 – negritos nossos. 
41. Idem, p. 14 – negrito nosso. 
42. Sousa, 2008, p. 51-52. 
43. Idem, p. 52. 
44. Ibidem. 
45. Ibidem. 
46. Ibidem. 
47. Roas, 2006. 
48. Idem, p. 97. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

388 

 

                                                                                                                                               
49. Todorov, 1992. 
50. Roas, 2006, p. 98. 
51. Idem, p. 100. 
52. Idem, p. 101. 
53. Roas, 2006ª, p. 59. 
54. Cf. Alazraki, 2001.  
55. Cf. Prada Oropeza, 2006. 
56. Roas, 2006, p. 104. 
57. Idem, p. 106. 
58. Idem, p. 108. 
59. Pessoa, 2008, p. 22-23. 
60. Idem, p. 23. 
61. Idem, p. 24. 
62. Idem, p. 26. 
63. Idem, p. 26-27. 
64. Idem, p. 28-29. 
65. Idem, p. 29. 
66. Ibidem. 
67. Ibidem. 
68. Ibidem. 
69. Ibidem. 
70. Idem, p. 30. 
71. Idem, p. 31. 
72. Ibidem. 
73. Ibidem. 
74. Idem, p. 32-33. 
75. Idem, p. 33. 
76. Ibidem. 
77. Ibidem. 
78. Ibidem. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

389 

 

 
ALDEIA NOVA E A DILUIÇÃO DAS FRONTEIRAS NARRATIVAS 

                                                 
 

Francisco Ferreira de Lima1 
 

 

 

Dentre as mais significativas aspirações estéticas do neorrealismo português de 

primeira hora — e deve-se por ênfase nessa primeira hora — a simplicidade era das mais 

importantes. Era fundamental, e urgente, fazer uma literatura que alcançasse aquele leitor 

ainda não visado por nenhuma corrente estética em nenhum tempo: o povo. Urgia, pois, 

escrever de modo simples, direto e objetivo. E a urgência fazia-se ainda mais imperativa em 

função dos dois grandes inimigos a combater, o poder político da ditadura salazarista, com 

sua bem urdida rede de isolamento das camadas populares das questões cruciais da nação, e 

o poder literário do grupo da ―presença‖, praticante de uma literatura considerada 

―formalista‖, voltada, assim se dizia, para um subjetivismo feroz, programaticamente alheio 

ao que ia pelo mundo.  

Tal princípio, a simplicidade, pode ser detectado na sua totalidade já na hoje famosa 

abertura de Gaibéus, o romance pioneiro do neorrealismo, publicado por Alves Redol em 

1939: ―Este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte. Quer ser, antes de 

tudo, um documentário humano fixado no Ribatejo. Depois disso, será o que os outros 

entenderem‖ (s/d: 7).  Ou seja, trata-se de uma outra concepção de literatura, de um outro 

projeto estético, que bem se poderia chamar de literatura de intervenção, sem firulas ou 

ornamentos. Literatura viva, como a gente que representa. E a gente nela representada é 

simples, direta e objetiva.  

                                                 
1
 Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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Daí o desdobramento da tese pelos teóricos do movimento. Para gente simples, 

uma literatura simples. Observe-se, por exemplo, o que diz Manuel Campos Lima, um de 

seus mais aguerridos defensores, no nascer do movimento: ―A arte que pedimos, pedimo-la 

para todos: não a queremos para regalo de uma nobreza. Cuidamos que com o esforço 

paciente e interessado dos artistas, eles podem realizar obras que todos compreendam‖ 

(LIMA, 1981:105). Não é imaginação desenfreada nem criatividade original que se pede, 

mas ―paciência e esforço‖ do artista para fazer-se compreendido. Por todos – tendo esse 

―todos‖ significado bastante específico. 

Redol, Lima e muitos outros seus contemporâneos aspiram, romanticamente, a uma 

utopia. Fazer coincidir — e aqui o verbo deveria ser partido para ser melhor 

compreendido, ―co-incidir‖ — projeto literário e interesse popular, de modo a, juntos, 

promoverem o salto qualitativo que a sociedade portuguesa, como então estruturada, seria 

incapaz de fazê-lo. Por isso a recusa de inserir seu romance no universo das ―obras de 

arte‖, ―regalos‖ com as quais a ―nobreza‖ prazerosamente se divertia. Não era de diversão 

que Redol e seus companheiros queriam tratar; muito ao contrário, era, para brincar com o 

título do livro de Paulo Freire, de educação como prática da liberdade que tinham em vista. 

Literatura para educar, e, depois de educar, literatura para fazer; literatura para mudar. 

Mudar os homens. Mudar o mundo. 

Como fazer isso com um povo desassistido de tudo, e, no caso de um projeto 

literário, especialmente dos códigos a ele relativos? Dito de modo claro: como chegar ao 

povo que não lê? Em primeiro lugar, trazendo-o para a cena do texto, de maneira a 

estabelecer uma identidade total entre representado e representação; em segundo, alijando 

do texto toda e qualquer possibilidade de este vir a ser ou parecer ―formalista‖ e 

―subjetivo‖, o que eliminaria de antemão duas barreiras, a) a opacidade da linguagem, que 
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ganharia transparência, a partir da ilusão de que realidade e linguagem funcionariam uma 

como simples extensão da outra e b) evitar-se-ia a queda nos ―draminhas‖ do 

individualismo burguês, chamando para o texto o Drama, com maiúscula, dos explorados, 

humilhados e ofendidos por um capitalismo primário e selvagem, associado à violência de 

uma ditadura provinciana. 

Para ficarmos com dois rápidos exemplos, o já citado Gaibéus, que abre o projeto 

literário neorrealista em 1939, encaixa-se perfeitamente no modelo, ao descrever a vida 

inumana dos trabalhadores nos arrozais ribatejanos, muitos deles crianças e mulheres, cujo 

único estímulo para continuar a trabalhar com animais de carga é a esperança de aço de um 

―ceifeiro rebelde‖ que antevê as etapas de transformação daquele modo de produção a 

partir da conscientização dos trabalhadores. Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, publicado 

em 1941, é o outro exemplo paradigmático. Escrito, segundo ele, ―para os filhos de 

homens que nunca foram meninos‖ (apud MAGALHÃES, 180), o romance trata da 

exploração do trabalho infanto-juvenil, num Ribatejo atrasado, reagindo com ferocidade à 

transformação industrial. De acordo com seu autor, a maior recompensa pela publicação da 

obra foi que ―O povo, os antigos moços dos telhais, que me interessam mais que todos, 

compreenderam o livro e compraram-no‖ (apud MAGALHÃES, 181) – síntese perfeita 

para a sonhada coincidência entre projeto estético e desenvolvimento da consciência social 

dos trabalhadores. 

Ficaríamos todos felizes se tudo tivesse se passado assim como descrito nas rápidas 

linhas anteriores. O neorrealismo era a simplicidade total bem sucedida. Ocorre que ainda na 

primeira hora, tempo de afirmação e, por isso, de radicalismos, surge um livro de contos que, 

ressalte-se, sem pôr em causa esse modelo simples, amplia as fronteiras estéticas do 
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movimento, acrescentando-lhe, para o seu bem, um sofisticado processo de investigação 

psicológica, além de embaralhar a linearidade da narrativa.  

Refiro-me a um despretensioso livrinho de contos publicado em 1942, portanto 

ainda no calor da hora, por Manuel da Fonseca, cuja primeira edição trazia apenas dez 

contos.2 Trata-se de Aldeia Nova, que põe, de um modo especial, no cenário neorrealista os 

planos vastos das paisagens alentejanas e sua legião de figuras humanas, não 

necessariamente de trabalhadores, de modo bastante diferente de seus antecessores. 

Verdade que o título do livro, por si mesmo, remete para as utopias sonhadas pelo 

movimento. O conto que dá nome ao volume, por exemplo, apresenta a história de um 

menino de treze anos, Zé Cardo, que trabalha com porcos, e sonha viver em Aldeia Nova, 

mais que uma realidade concreta, uma grande miragem na visão desse menino, pois se 

tratava de ―terra que ele nunca vira, mas era o alento para os seus dias de maior tristeza‖ 

(Fonseca, 1978: 215)3. Verdade ainda que lá estão personagens como Zé Limão, o mendigo 

bêbado, saco de pancadas da vila, o Outro  que reafirma, por exclusão, identidade e 

distinção social; ou como Maria Altinha, a romântica e ingênua trabalhadora, que, entre 

canto e riso, como a ceifeira de Pessoa, vai em busca de trabalho nos arrozais para, 

impotente, defrontar, a doença e a humilhação da violência sexual, transformando-se em 

mais um zumbi: ―E aquela moça que tanto cantava e ria, para ali vai, murcha, calada como 

uma sombra.‖ (226) 

                                                 
2 A segunda edição trazia dois contos novos, ―A torre da má hora‖ e ―Mestre Finezas‖. No que 
respeita à informação sobre as diferenças entre a primeira e a segunda edição de Aldeia Nova, valho-
me de Violante Magalhães, que escreveu minuciosa tese de doutoramento sobre a representação da 
criança no Neorrealismo. 
3 Após esta, as citações extraídas de Aldeia nova virão acompanhadas apenas do número da página 
onde podem ser encontradas. 
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Mas há duas novidades nesse livrinho que o fazem só aparentemente 

despretensioso, uma vez que  o colocam num lugar diferente daquele em que estariam os 

livros publicados pelos pioneiros. A primeira é de caráter estrutural e a segunda, de análise 

interior da personagem, que desloca o foco sobre o episódico para tratar de motivações 

interiores, algo, aliás, não muito bem visto nos fundamentos do neorrealismo.  

Observemos. Dos dez contos que compõem o volume da primeira edição de Aldeia 

Nova, quatro são dedicados à história de Rui Parral, neto de um lavrador de Cerromaior, a 

região inventada por Fonseca. Sua história começa na infância e termina na vida adulta, 

compondo o que, com boa vontade, poderíamos chamar de um ―romance de formação‖ à 

Manuel da Fonseca, distribuído ao longo do livro, quase como se os outros contos ali 

estivessem apenas para reforçá-lo. Já havia aí, pois, uma precisa noção de montagem do 

volume, visto que a história de Rui Parral começa no segundo conto, continua no quinto, é 

retomada no sétimo e termina no décimo, fechando o volume. Por ocasião da segunda 

edição, contudo, essa organização sofre uma modificação em face do que bem poderia se 

chamar de uma rigorosa opção pela simetria. Nesta, agora com doze contos, sendo um 

deles mais um ―capítulo‖ da história de Rui Parral, a simetria ganha inusitado reforço. A 

história da personagem, agora, dispõe-se nas segunda, quarta, sexta, oitava e décima-

segunda posições no interior do volume. Para tanto, houve, mesmo, que mudar de lugar 

dois contos da primeira edição, de modo a atender tal seqüência, que pode parecer qualquer 

outra coisa, menos gratuita ou espontânea.   

Poder-se-ia, de má vontade, argumentar que a ordem não se mantém rigorosamente 

na passagem da oitava para a décima-segunda posição, como se dá nas anteriores. Mas, 

nesse caso, com boa vontade, é de perguntar, não seria mais negócio trocar a simetria pelo 
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fecho, de maneira a ficar na cabeça do leitor não somente o fim do livro, mas sobretudo o 

fim da história de Rui Parral?  

Independente da resposta que se queira dar — embora prefira esta —, importa 

ressaltar a preocupação com o caráter de composição do objeto literário que parece marcar 

a concepção estética de Manuel da Fonseca, colocando-o num patamar diferenciado, 

jogando por terra boa parte dos clichês com que se julga o neorrealismo em geral. Por esses 

dados, pelo caráter de montagem que o livro apresenta, vê-se que simplicidade, pelo menos 

como a viam os pioneiros, não era bem seu objetivo ao publicar Aldeia Nova. Nem fazer 

documentário humano apenas, mas literatura de alta voltagem, ancorada em fundamentos 

estéticos arrojados. Tanto mais porque discretamente dissimulados na estrutura geral do 

volume. Nada a ver, claro, com a ideia de ―quebrar paradigmas‖; mas tão-somente, se assim 

pudéssemos dizer, de dar à luz a complexidade que o simples esconde.  

Naturalmente, não é a primeira vez que personagens transitam de um conto para 

outro. Muito ao contrário, trata-se de quase um lugar comum do gênero. O que chama 

atenção no caso de Aldeia Nova, e seu infeliz lavrador, é a organicidade da narrativa, que 

mapeia, a cada conto — talvez fosse melhor dizer a cada capítulo — um estágio definido 

na vida desse sofrido personagem até o esvaziamento final de sua vida adulta. 

Mapeamento, diga-se, feito numa via de mão dupla: na trajetória ascendente da cronologia, 

infância, adolescência e maturidade, e na trajetória descendente da sua condição existencial, 

pois a cada estágio, como já veremos, Rui Parral afunda na nulidade. 

Por conseguinte, não se trata apenas de fazer personagens transitar de um conto 

para o outro, como estamos todos acostumados a ver, mas propor o que se poderia chamar 

de um livro-montagem, atrevida proposta para aqueles tempos, embutindo nele um 

romance curto, como deveria ser, mas completo, com princípio, meio e fim, ao longo do 
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qual, pode-se ver uma vida em formação, enfrentando, sozinha, um cipoal de dores que a 

marcará em definitivo, como veremos quando reencontrarmos a personagem no final. 

Mais que um mero transitar de personagens de um conto a outro, portanto, temos 

aqui uma diluição de fronteiras narrativas, deixando em suspenso a definição do que seria 

uma narrativa curta ou longa, ou, mesmo, para dar nome aos bois, o que seriam conto, 

novela e romance. Tudo se passa como se Fonseca estivesse a brincar, mostrando que esses 

três tipos poderiam, como sempre estiveram, estar separados: uma coisa é uma coisa, outra 

coisa é outra coisa, outra coisa ainda é outra coisa ainda. Mas poderiam estas três coisas 

estar juntas e imbricadas, formando uma totalidade por sobre nomenclaturas. Não é 

pequena a ousadia teórica para a época e a circunstância. 

E a ousadia no plano formal continua no nível da construção da personagem, que 

sente muito mais do que age. Conta muito menos o episódio do que sua repercussão na 

vida da personagem, o que, convenhamos, é um atrevimento, se se pensa o quão atacada 

era essa concepção, próxima de ser confundida com o ―subjetivismo‖, tão criticado pelos 

teóricos daquele momento. 

Como já disse, somos apresentados a Rui — o Parral só virá depois, visto criança 

não requerer sobrenome — no segundo conto, ―O primeiro camarada que ficou pelo 

caminho‖. Também não sabemos ainda que se trata de gente poderosa, mas só de uma 

criança, e do pior que a vida tem a oferecê-la, a qualquer criança, burguesa ou miserável, o 

espanto diante da morte. 

Narrado em primeira pessoa, opção que em muito amplia suas potencialidades, pois 

permite ao leitor acompanhar a dor da criança em estado bruto, que se lhe aparece ora 

como real ora como irrealidade, o conto, inicialmente, mostra Rui envolto em muitos 
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―porquês‖, visto ter sido afastado bruscamente do irmão e proibido de entrar em casa, 

sendo obrigado a morar com os avós.  

À medida que o tempo corre, e os porquês sem respostas se somam a novas 

perguntas, vemos a ansiedade da criança transformar-se em lancinante desespero, que o 

leva, contra tudo e todos, a invadir o quarto do irmão em busca da resposta. E o que 

encontra é tudo que não deveria, uma antirrealidade, uma suprarrealidade, inaceitável e 

incompreensível: 

 
Levantei um pouco a cabeça e olhei-lhe o rosto através do 
nevoeiro de lágrimas. E fiquei a olhar sem compreender. Seria que 
os meus olhos baços de água deformavam aquele rosto? Seria que 
sonhava e via uma figura de pesadelo? Aquele rosto sem cabelos, 
inchado, cheio de borbulhas negras poderia ter sido o rosto 
risonho e sereno do meu irmão? E tinha os olhos fechados, os 
olhos fechados! E os caracóis que voavam ao vento quando 
corria? E o brilho dos olhos quando parava cansado? Eram os 
meus olhos cheios de água que deformavam tudo! Era eu que 
sonhava um pesadelo! (38) 
 

 

Infelizmente não era. Mas, a partir daí, sua existência ganha um ar de irrealidade, 

como se estivesse a sonhar sempre, um sutil mecanismo por ele encontrado para resistir à 

dureza da vida, que, como veremos, não parece ter nenhuma vontade de poupá-lo.  

E assim é que, no próximo conto, ―Sete-estrelo‖, ainda nem bem acostumados com 

o que lhe sucedeu, já temos que acompanhá-lo em novo infortúnio. Seus pais partem para a 

África em busca de dias melhores, deixando-o com os avós e duas tias loucas que o 

apavoravam. A despedida não é menos dolorosa que a notícia da morte do irmão: 

 
Subiu gente [para a diligência]. O homem novo puxou com 
doçura a mulher que chorava. Veio o braço da mulher 
desenrolando-se do pescoço do menino que, já no chão, tinha a 
cabeça erguida. A mão da mulher ainda vinha ao longo do 
braçinho, custosa a despegar-se. Parou nos dedos rosados e, num 
sobressalto, depôs aí um último beijo. A mão do menino caiu 
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abandonada. Junto ao avô, olhava sem entender. Tudo lhe parecia 
irreal como num sonho. (82) 

 

Tão dolorosa quanto, mas com um agravante. Sem a mãe para tratá-lo como 

criança que ainda era, relação que bem se pode ver na imagem metonímica do braço, como 

uma cobra do bem, desenrolando-se do pescoço, quebrando o elo de uma unidade, Rui 

Parral experimentará a mais terrível de todas as companhias, a solidão. Ao passar a viver 

com o avô, logo tem de se esquecer que é criança, uma vez que tem que enfrentar (e 

vencer) rigorosos ritos de passagem, tais como o de que homem não pode chorar nem  

pode ter medo de escuro. E assim o menino, pulando por sobre a infância, vai-se 

transformando num adulto ausente, arredio e sem vontade, em meio a projetos que nunca 

se realizam. 

Ainda o encontramos criança em mais um conto, ―A torre da má hora‖, a sonhar 

com fadas e heróis, a única maneira que encontrou para vencer as dores que a vida tão 

precocemente lhe impôs e das quais já não conseguiria se desvencilhar, ainda que 

experimentasse a aparente liberdade da rebeldia: ―Assim ia crescendo ao deus-dará, como o 

menino da história, que não tinha pai, nem tinha mãe... Que a partida dos pais confundia-se 

na sua saudade com a morte do irmão‖ (126). 

Vítima, pois, dessas três mortes, e sob o autoritarismo do avô e a companhia das 

tias loucas, Rui imergirá em dor e silêncio para reaparecer no conto ―Viagem‖, depois de 

cinco anos de ausência, quando esteve a estudar em Lisboa. Agora, com dezoito anos, volta 

a Cerromaior, a região inventada por Fonseca, para uma espécie de acerto de contas com o 

passado. Mas tudo lhe soa ternamente estranho. As casas parecem baixas demais, as ruas 

estreitas e tortuosas e mesmo as pessoas que conhecia da infância parecem-lhe 

desconhecidas, tal como ele também lhes parece. E Rui gosta desse jogo de 
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desconhecimento mútuo. E como desconhecido, anônimo, chega em casa. A esperá-lo, 

apenas a avó e sua galeria de mortos.  

Todavia, o brincar de desconhecido, a alegria e prazer genuíno do reencontro com 

a avó criam uma expectativa no leitor de que os traumas de Rui estão finalmente superados.  

E tal sensação se amplia com a experiência dolorosa do enfrentamento com seus mortos: 

 
Só então Rui olha para os retratos de molduras negras, suspensos 
das paredes. De um lado a mãe, do outro o pai, e ao canto o avô e 
o irmãozinho (...) Rui fica por muito tempo naquela prisão de 
ternuras mortas. Mas a pouco e pouco o passado vai-se embora e 
a avó e o neto voltam de olhos brilhantes e como que 
reconfortados (...) A vida venceu. (Fonseca,176) 

 

Mas essa vitória da vida, não parece tão definitiva assim, como quer o narrador com 

tanta certeza e concisão. Acabado o jantar, Rui sai para um passeio, que o leva 

inconscientemente, à rua de Gracinda, moça que encontrara casualmente em Lisboa há um 

ano, filha de um conhecido da sua família. Ao se aproximar da rua, ―admirado de ainda não 

ter pensado em tal‖ (178), Rui é surpreendido pelo pai da moça e um grupo de amigos, 

todos conhecidos seus, que o instam a celebrar um pedido de casamento de um deles. Sem 

ter como recusar o convite, Rui os acompanha, mas o desconforto é completo: ―Rui acha 

aquilo tudo deslocado, sem nexo‖ (180). 

Após muita luta e apenas um copo de vinho, Rui consegue desvencilhar-se do 

grupo. E ―quando chega fora, Rui sente um alívio enorme‖ (186). 

Ao chegar à frente da casa, encontra Gracinda, razão de seu passeio. Mas a 

conversa não passa de um cumprimento, não obstante ―o rosto de Gracinda parecer-lhe 

uma medalha luminosa no negrume da noite‖ (187). Mas, como na chegada à cidade, tudo, 

inclusive Gracinda, lhe parece estranho e confuso.  
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Sem mais a fazer, que a conversa não avança, Gracinda, lentamente, fecha a janela, 

marcando esse ato vagaroso a falta de vontade de Rui, que ―fica um momento olhando. 

Depois desce pela rua abaixo, a passos largos. Vai como que desequilibrado. Nada, nada 

tem realidade, é tudo sonho‖ (188). E assim, com Gracinda, melhor seria dizer, sem 

Gracinda, se esvai o fio de graça que a vida da personagem ganhara com o retorno a 

Cerromaior, na tentativa de reencontrar-se consigo mesmo. 

Como já se disse, do quarto para o quinto conto, ―Nortada‖, há uma mudança de 

caráter estrutural. Aqui, entre um e outro medeiam três outras histórias, ao passo que em 

relação aos anteriores havia, regularmente, apenas uma história entre eles. E, por isso, volto 

a repetir a tese. O descompasso estrutural é apenas aparente, pois, ao apresentar o desfecho 

da história de Rui, o conto só poderia vir como fecho do livro, visto que todo o demais do 

volume funciona como uma espécie de entreato para a sua história. Tudo se passa como se 

o leitor saísse de uma via principal, tomasse um atalho para uma outra dimensão do 

Alentejo e, satisfeito com o que viu, a ela retornasse para a continuação da viagem, cuja 

última estação, e por isso um pouco mais distante, é ―Nortada‖, o final do livro e de Rui. 

Um outro elemento ainda poderia também justificar a distância entre os dois últimos 

contos. Ao desaparecer outra vez no final do conto ―Viagem‖, Rui toma destino ignorado 

pelo leitor. Ressurgirá, irreconhecível e maltratado, muito tempo depois em ―Nortada‖. Os 

três contos entre um e outro pode bem marcar o tempo da errância da personagem. 

Além disso, dessas três histórias, exatamente a que dá título ao livro, Aldeia Nova, 

ganha uma significativa remissão nesse conto. Como se viu rapidamente, Aldeia Nova é o 

lugar, por excelência, da utopia. Zé Cardo, seu personagem de treze anos, sabe que seu 

futuro não será muito diferente da infância dura que já tem cuidando de porcos, vive a 

sonhar com essa terra distante e inalcançável, que, segundo os carreiros que por lá passam, 
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é terra de festa e de alegria, de mulheres bonitas e de homens valentes. Tudo com que o 

menino de treze anos sonha. Em ―Nortada‖, como a marcar o fim da utopia, pelo menos 

pra Rui, Aldeia nova reaparece metonimicamente através de três cães que perseguem a 

carroça em que ele vai como passageiro, afastados a chicotadas pelo carreiro.  

―Nortada‖ é uma longa jornada noite adentro, tanto em sentido literal quanto 

metafórico. Uma personagem, por enquanto desconhecida, desembarca sozinho, à noite, 

das mais escuras já experimentadas, na estação de Montinhos à procura de transporte para 

Cerromaior. Contra sua vontade, por falta completa de opção, decide seguir viagem numa 

carroça, guiada por um homem velho e mal-humorado. Em meio a essa verdadeira 

peregrinação ficamos sabendo tratar-se de Rui Parral, embora mal o reconheçamos, pois 

―como abafo só tinha a gabardina, uma gabardina velha e puída, o fato no fio. E, no bolso, 

uns magros escudos‖. (234) 

Ao longo da viagem, fica o leitor sabendo de muitas coisas da vida dos Parral que 

até então não se sabia. E é testemunho digno de confiança, pois o próprio carreiro fora seu 

empregado, tendo vivido, na carne e no coração, a violência exercida pelo velho Parral, avô 

de Rui. Ficamos sabendo, por exemplo, nós e Rui, que seu avô, seu grande herói no conto 

―A torre da má hora‖, era homem capaz de praticar trabalho escravo e mesmo de violentar 

as mulheres dos trabalhadores, homem de ―cem mulheres‖ que era. Não é à toa, pois, o 

ódio que o carreiro sente pelo velho Parral e sua grei, expresso em toda a sua fúria, após 

também ser humilhado por Rui — tal avô, qual neto —, numa disputa por uma arma: 

 

Também me venceu, mas a raça dele acabou-se! Morreu tudo, 
tudo!...Primeiro foi um neto, depois as irmãs loucas, doidas 
varridas! E o filho e a nora e ele e a mulher!...Só falta um só, um! 
Ah mas eu ainda cá estou para ver-lhe o fim. Há de ser pior que o 
dos outros: há de morrer como um cão aos pontapés de todos. 
(245) 
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 E pela boca do velho, ficamos sabendo ainda da real situação de Rui: 

Gastou tudo. Vendeu a herdade e duas casas na vila. Nunca 
conseguiu acabar o curso e agora estava no fim e a noiva o tinha 
deixado por outro. E dizia-se em Cerromaior que tinha escrito a 
ver se vendia a casa para pagar dívidas. A casa era o último bem 
que lhe restava. O último. (248) 

  

Como que para interromper a torrente de ofensas, Rui identifica-se, para o velho e para 

nós. Toda a humilhação do carreiro, contida por tanto tempo, vem à tona na forma de uma 

cusparada no rosto do último dos Parral, que revida com um soco no peito do velho, único 

adversário em condição de ser vencido pelo Rui atual. 

Com essa vitória mais amarga que a derrota, cercado pelas sombras da noite e cortado pelo 

vento, Rui, aos tombos, finalmente chega à vila. E, já sem forças, chega a casa, cuja fechadura, de 

enferrujada, não funciona. Forçando a porta, consegue entrar, mas leva com ele uma rajada de 

vento, que põe a casa em movimento, tornando vivos os fantasmas que ali permaneceram, como 

uma de sua tias loucas, com quem trava um longo, silencioso e aflito diálogo.  

Depois de uma noite de ventos e negrores, finalmente nasce um dia bonito e luminoso. 

Rui, ainda sob efeito dos seus tormentos, como em criança, pensando nos pais distantes, encosta o 

rosto no vidro da janela. E então 

 

Os olhos de Rui passearam pela rua, onde as poças de água se 
toldavam arrepiadas de vento. Por ali brincara com o irmão... No 
degrau da porta, haviam-se muita vez sentado, ao voltarem a casa 
com os rostos afogueados das correrias. E mal viam aparecer o pai 
à esquina, iam ao seu encontro gritando. E a mãe vinha à janela, à 
mesma janela onde agora estava... Mas tudo se fora, todos haviam 
abandonado a casa... Só restavam corredores carunchosos, janelas 
desengonçadas, móveis cobertos de poeira. E um cheiro a bafio, 
pesado como num túmulo. Custava a respirar, como num túmulo. 
(253) 

 
 Com o dia cada vez mais bonito, o sol cada vez mais brilhante, Rui faz um esforço para 

abrir a janela, de modo a criar uma ponte entre a morte que o cerca e a vida que o chama do lado de 
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fora. Mas para sua desgraça a janela não abre. Então ―sua mão bateu uma pancada no vidro, que 

tilintou, estilhaçado. Ficou-lhe o braço de fora com dois arranhões vermelhos nos dedos. E Rui 

sentiu o sangue morno escorrer-lhe e a carícia suave do Sol na mão aberta‖. (254) 

 Morto-vivo, qual verdadeiro zumbi, Rui permanecerá para sempre emparedado com seus 

mortos e loucos, usufruindo da vida, através de um vidro quebrado, não mais que a pequena 

migalha que sempre recebeu.  

Assim acaba o romance de formação de Rui Parral.  E, assim, porque não há mais o que 

contar sobre ele, acaba o livro. 
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INTERSECÇÕES AFRO-LUSO-BRASILEIRAS NA POESIA DE NOÉMIA DE 

SOUSA, JOSÉ CRAVEIRINHA  

E  

RUI KNOPFLI E O ESTABELECIMENTO DO CÂNONE LITERÁRIO 

MOÇAMBICANO 

 

Francisco Noa1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Surgindo na esteira da literatura ocidental, em geral, e contemporâneas das estéticas da 

modernidade nas suas multifacetadas e dinâmicas manifestações, as literaturas africanas irão, 

desde às origens, transportar duas dimensões de carácter exógeno e que, tendo sido 

apropriadas pelos nativos, ditariam o sentido do seu perfil cultural.  

Esse é um facto que terá tanto de problemático como de harmonioso. Referimo-nos, mais 

exactamente, aos modelos estéticos, por um lado e à língua portuguesa, por outro, principal 

veículo de afirmação tanto dessas literaturas como dos seus autores. 

Com cerca de um século de existência e atendendo ao contexto histórico e político em que 

se inicia o seu percurso, as literaturas africanas vão traduzir, enquanto fenómeno de escrita, 

uma profunda complexidade do ponto de vista da sua configuração estética, temática, 

ideológica e cultural por se instituírem como espaço de cruzamentos plurais e diversificados 

que, ao mesmo tempo, projectam e perturbam a própria ideia de cânone. Isto é, enquanto 

conjunto de referências prescritivas, imutáveis e intorneáveis. 

                                                           
1 Universidade Eduardo Mondlane, Maputo. 
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No seu percurso e na forma como as escritas posteriores irão incorporar, legitimar e 

expandir as linhas de força de uma literatura fundacional, permitirão, por um lado, revelar a 

permanência e a fecundidade dos textos fundadores e, por outro, a versatilidade e diversidade 

dessas referências iniciais. 

Propomo-nos, aqui, reflectir sobre a encruzilhada cultural e literária representada pela 

poesia de Noémia de Sousa (NS), José Craveirinha (JC) e Rui Knopfli (RK) e como ela se 

instituiu como fundamento e inspiração para as gerações que se lhes seguiram. Iremos, por 

outro lado, explorar uma ideia de cânone que, esperamos, ultrapasse a dimensão estática, 

hierarquizadora e excludente, cristalizada na cultura ocidental. 

 

1. A INTERSECÇÃO LUSO-BRASILEIRA: DA CONVERGÊNCIA AO 

DISTANCIAMENTO 

 

Num conjunto de entrevistas, intitulado Moçambique Encontro com Escritores, vol I (1998), da 

autoria de Michel Laban, os depoimentos de Noémia de Sousa e José Craveirinha, entre os 

vários aí se encontram, exprimem a intensa e significativa presença das culturas e das literaturas 

portuguesa e brasileira na formatação intelectual das elites e dos escritores africanos. Como 

exemplo, temos o caso de Noémia de Sousa que nos deixa a seguinte revelação: “Eu e meu 

irmão líamos aquelas coisas todas [Oliveira Martins, Eça de Queirós, Balzac, Jorge Amado, 

escritores neo-realistas, Drummond] que tiveram muita influência nos interesses que eu tive 

depois” (Laban 1998: 245). 
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Por sua vez, confessa José Craveirinha: “eu muito novo folheei Victor Hugo, li Zola, Eça 

de Queirós, o Garrett […] Antero e Guerra Junqueiro […] E Camões, o meu pai dizia Camões 

todo!” (Laban 1998: 49). Para, mais adiante, acrescentar: 

 

Mas antes do Cansado Gonsalves [cidadão português] […] a pessoa que nos 
marcou bastante, a mim e à Noémia, […] é o Cassiano Caldas [também 
cidadão português]. É um sujeito que estava aí e que nos deu uma 
consciência política e livros já com uma temática, daquela fase neo-realista 
portuguesa […] Depois aparece aquela avalanche dos brasileiros: […] Jorge 
Amado, o Graciliano Ramos, a Rachel de Queiroz…” (Laban 1998: 83). 

 

Rui Knopfli, que nos aparece no segundo volume da obra de Laban, é o mais prolífero de 

todos eles e que recuando a Camões e Sá de Miranda e desembocando em Fernando Pessoa, 

vai vertendo alguns dos nomes mais emblemáticos tanto da literatura portuguesa como 

brasileira e que concorreram substancialmente para a sua formação como poeta e intelectual. 

Aliás, é ele quem vai assumir, na sua criação poética, e de forma explícita, essa e outras 

presenças literárias que fariam dele, no espaço de língua portuguesa, um dos casos mais 

notáveis e exuberantes de intersecção literária.  

É, precisamente no poema “Contrição”, em Mangas Verdes com Sal (1969), onde cabotino e 

provocatório, Knopfli encena como que uma celebração grandiloquente dos autores que o 

marcaram: 

 
Aqui se detecta Manuel Bandeira e além 
Carlos Drummond de Andrade também 

brasileiro. Esta palavra vida 

foi roubada a Manuel da Fonseca 

(ou foi o russo Vladimir Maiacovsky 

quem a gritou primeiro?). Esta, 
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cardo, é Torga indubitável, e  

se Deus Omnipresente se pressente, 

num verso só que seja, é um Deus 

em segunda trindade, colhido no Régio 

dos anos trinta. Se me permito uma blague, 

provável é que a tenha decalcado em O’Neill 

(Alexandre), ou até num Brecht 

Mais longínquo. Aquele repicar de sinos 

Pelo Natal é de novo Bandeira  

[…] 

Felizmente, é pouco lido o detractor de meus versos, 

senão saberia que também furto em Vinícius, 

Eliot, Robert Lowell, Wilfred Owen 

e Dylan Thomas. No grego Kavafi 

[…] 

Que subtraio de Alberto de Lacerda 

e pilho em Herberto Hélder e que 

- quando lá chego e sempre que posso – 

furto ao velho Camões. Que, em suma, 

roubando aos ricos para dar a este pobre, 

sou o Robin Hood dos Parnasos e das Pasárgadas. (p. 201) 

 
Tanto Noémia como Craveirinha e Knopfli, juntamente com outros nomes como Fonseca 

Amaral, Orlando Mendes, Virgílio de Lemos, Aníbal Aleluia e Rui Nogar, e à volta de 

publicações como Jornal da Mocidade Portuguesa, Itinerário, O Brado Africano ou Msaho, entre os 

anos 40 e 50, estarão nos fundamentos não só de uma tradição literária moçambicana, mas 

também do cânone que irá prevalecer, onde confluem e ressoam outras vozes, outras 

experiências estéticas e culturais que, em determinado ângulo, têm Portugal e o Brasil como 

referências privilegiadas. Nomes como João Albasini e Rui de Noronha forjaram, nas décadas 
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de 20 e 30, alguns dos sedimentos estéticos que marcariam o percurso da literatura 

moçambicana. 

Se a língua portuguesa se institui como uma ponte fundamental que assegura essa 

confluência, o processo histórico, no seu todo, decorrente da colonização, acaba por jogar um 

papel determinante. Era, pois, através da língua, dos valores e das referências culturais do 

colonizador que se processava tanto a formação das elites africanas, como, muito 

particularmente, a sua iniciação literária. 

A presença, na então colónia de Moçambique, de intelectuais aí radicados, quando não 

mesmo desterrados, sobretudo oriundos da esquerda portuguesa, funcionaria como um factor 

marcante para despertar nos jovens de então, através dos livros que chegavam de navio da 

Europa ou do Brasil, um interesse genuíno por outras culturas e por outras visões do mundo.  

E o que sobressai, no tocante às intersecções que se reconhecem nos textos dos poetas 

aqui analisados, é a tendência, visível e palpável, de conciliar os elementos estéticos objectos de 

apropriação, com as profundas preocupações temáticas, estéticas e ideológicas que moviam 

esses jovens e que, de algum modo, caracterizavam a sua época. 

E, claramente, uma dessas preocupações prendia-se com a necessidade de afirmação de um 

território literário, cultural e intelectual próprio e que não perdesse de vista, muito pelo 

contrário, a contestação do sistema colonial, e a denúncia do estendal de injustiças que se 

viviam diariamente no território. 

Num poema intitulado “Samba”, de Noémia de Sousa, acompanhamos não só a associação 

de ritmos, mas também dos destinos de dois povos, feitos um só, na vertigem de uma memória 

indignada e inconformada: 
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Ritmos fraternos do samba, 
herança  de África que os negros levaram 
no ventre sem sol dos navios negreiros 
e soltaram, carregados de algemas e saudade, 
nas noites mornas do Cruzeiro do Sul! 
Oh ritmos fraternos do samba, 
acordando febres palustres no meu povo 
embotado das doses do quinino europeu… 
Ritmos africanos do Samba da Baía, 
com maracas matraqueando compassos febris 
- Que é que a baiana tem, que é – 
violões tecendo sortilégios xicuembos 
e atabaques soando, secos, soando… 
 
Oh ritmos fraternos do samba! 
Acordando o meu povo adormecido à sombra dos embondeiros, 
dizendo na sua linguagem encharcada de ritmos 
que as correntes dos navios negreiros não morreram não, 
só mudaram de nome, 
 
mas ainda continuam, 
continuam, 
os ritmos fraternais do samba! (pp. 98, 99) 
 

Assim como no “Poema a Jorge Amado”, ainda em Noémia, na ânsia de uma utopia 

povoada de sonoridades e colorações místicas, quase patéticas: 

 

O cais… 
O cais é um cais como muitos cais do mundo… 
As estrelas também são iguais 
Às que se acendem nas noites baianas 
De mistério e macumba… 
(Que importa, afinal, que as gentes sejam moçambicanas 
Ou brasileiras, brancas ou negras?) (p. 136) 

 

Tal como Noémia, José Craveirinha intersecta nas vibrações e no ritmo do próprio 

poema, realidades à partida tão distantes, mas que têm assumidamente um denominador 

comum, como em “Roteiro”: 
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África das minas do Transval 
África das roças brasileiras 
África dos canaviais cubanos 
África das tardes de futebol no Maracanã 
tu África dos candomblés na Baía 
África das roletas nos casinos de Havana 
África do samba nas favelas do morro (p. 98) 

 

Podemos, pois, observar que, no processo de apropriação que se assiste no despontar do 

sistema literário moçambicano, facto que será, de certo modo, uma constante nos autores que 

se lhes seguirão, ficam vincadas estratégias de afirmação de um determinado ideário literário e 

identitário. Ideário que, entre outros aspectos, irá resultar da recriação e valorização de 

tradições estéticas e culturais já estabelecidas, neste caso particular, de Portugal e do Brasil. 

Na reinvenção dessas tradições, é notório o jogo de convergências que cada um dos poetas 

em referência realiza não só para marcar um estilo próprio, mas também para assegurar 

legitimidade e legibilidade estéticas às angústias, percepções, aspirações e visões de mundo que 

dominavam o seu círculo privado e colectivo. 

E é exactamente pela sua vocação colectiva, que tanto a poesia de Noémia de Sousa como 

a de José Craveirinha manifestam, com vigor indisfarçado, as ressonâncias neo-realistas que 

provêm tanto da literatura brasileira, como da literatura portuguesa. São de Noémia as palavras 

que se seguem em que ela interpreta essa ligação quando se refere à acção de Cassiano Caldas: 

“Também li coisas, ele indicou-me livros… Foi ele, por exemplo que me introduziu ao Jorge 

Amado, a escritores assim nesse género, aos neo-realistas portugueses, e tudo” (Laban 1998: 

276). 
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E os modelos que se destacavam, de um e de outro lado, eram o já referenciado Jorge 

Amado, bem como Graciliano Ramos, Jorge Lins do Rego, por um lado, e Alves Redol, Soeiro 

Pereira Gomes, Afonso Ribeiro, Carlos de Oliveira, Joaquim Namorado, entre outros. 

Tendo como pano de fundo as iniquidades e arbitrariedades da sociedade colonial, Noémia 

e Craveirinha surgem-nos como porta-vozes dos milhões de deserdados africanos, condenados 

na sua própria terra, numa inevitável analogia com o discurso realista, revoltado e 

inconformista, misto de activismo político e ideológico, atento às desigualdades sociais, que 

irrompia das páginas que têm como palco ou as terras inóspitas do sul da Europa, ou o 

nordeste brasileiro. 

É assim que o sujeito que aí emerge encontra-se aquém de uma dimensão cósmica, mas 

muito além do individual, instituindo-se sobretudo como sujeito social, tal como o podemos 

perceber em “Um céu sem anjos de África”, de José Craveirinha: 

 

E ainda não temos um talhão de céu azul para todos 
e novamente uma África para amar à nossa imagem 
num anjo verdadeiro anjo também cor da nossa pele 
e da mesma carne mártir de feitiços estranhos 
e o nosso sangue vermelho vermelho quente 
como o sangue vermelho de toda a gente. 

 

Sem nunca perder de vista o contexto em que se insere, nem os dramas e os conflitos que 

aí se assistem, a poesia de Rui Knopfli que, num momento inicial, reescreve o apelo neo-

realista, flecte, em seguida, por um caminho onde recupera superiormente as trepidações 

modernistas de um Fernando Pessoa, de um Manuel Bandeira ou de um Carlos Drummond de 

Andrade. E aí mais do que a perseguição de uma subjectividade lírica e umbilicalista, 

deparamo-nos com as múltiplas dispersões do “eu” que ora mergulha num “nós” difuso, ora 
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se confronta com um “eles” que o desconcerta, ora se fixa em si próprio procurando situar-se 

no xadrez existencial que a linguagem recria, instaura e cujos limites desafia. 

……………

Não ando, não me arrasto. 

Tão pouco permaneço. […] 

Contudo, quieto, imóvel, 

minam-me alucinantes taras, 

desencontros, lampejos, quebrantos, 

instáveis desmoronamentos. 

Pior do que a cama ou a cadeira 

simulo surdamente viver.  

            “Modern Afterwards”, p.61 

………. 

Todavia parámos e vamos erguendo os olhos. 

Não sei o que se passa, 

todavia erguemos os olhos onde nenhuma 

contrariedade apaga 

esta fraca força de sempre esperar. 

 

E esperamos.  

“Espreita o inescrutável”, 66 

 

Inquieto, desafiador, irónico, mistificando as emoções que o acometem, entre a crítica 

corrosiva e subtil, virando-se recorrentemente para questões universalistas, Rui Knopfli 

manifesta uma das expressões poéticas mais singulares de uma nova consciência em relação à 

realidade moçambicana e aos conflitos e tensões que aí se desenrolavam, num processo 

constante de redescoberta do mundo que o rodeia e dos sujeitos que o povoam. A começar 

por ele próprio. Colocado no centro da irreverência prometeica que caracterizaria toda uma 

geração, vemo-lo mergulhado no turbilhão das irresoluções, tensões e ambiguidades 

provocadas pela sua condição racial e pela sua ascendência europeia. E o corte edipiano 

tentado e nem sempre conseguido transforma-lo-á numa das maiores metáforas da 

ambivalência identitária e cultural nas literaturas africanas de língua portuguesa, como 

podemos verificar, desde o seu paradigmático poema “Naturalidade”: 
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Chamais-me europeu? Pronto, calo-me. 
Mas dentro de mim há savanas de aridez 
E planuras sem fim 
Com longos rios langues e sinuosos, 
Uma fita de fumo vertical, 
Um negro e uma viola estiolando. (RK, p. 59) 

 

aos enigmáticos “Poemazinho  reaccionário para uso particular” e “Amputação”: 

Tenho uma flor. Pálida. 
Não uma flor difícil, 
não uma rosa multicolor, 
complicada, de um jardim secreto. 
Não uma flor agreste, uma flor 
de micaia, flor da minha terra, 
que sou desenraizado. .  (p. 142) 
 

Algo, em mim, está morto. 
O lado direito inerte, ausente, 
de mim está alheio. 
Do lado esquerdo 
o fito 
como se a um outro 
olhasse. (p. 144) 

 

 

2. A INTERSECÇÃO AFRICANA: REINVENTAR A DIVERSIDADE E 

PLURALIDADE DO CAMPO REFERENCIAL E EXISTENCIAL 

 

Como a África se faz presente, como é que ela se institui como valor dominante, numa 

escrita que, como antes referimos, não só é tributária dos valores estéticos impostos pela 

colonização, como também os seus cultores têm a sua formação e parte substancial do seu 

horizonte cultural, ético e civilizacional sedimentado e norteado pelas lógicas do Ocidente?  

Para a nigeriana Tanure Ojaide (2009: 10), o meio africano oferece-nos referências, a fonte 

de imagens e o simbolismo para a experiência africana expressa nos trabalhos literários. 

Sintomaticamente, quem inaugura a representação literária de África e dos africanos é o 

próprio colonizador. Só que numa perspectiva onde, por um lado, era clara a sobreposição do 

seu próprio imaginário, e, por outro, predominavam ora as representações deslumbradas e 
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exóticas do espaço africano, ora as figurações desprestigiantes e aviltantes dos nativos 

reduzidos a uma infame e clamorosa insignificância. Referimo-nos precisamente à literatura 

colonial.  

A ruptura e o significado fundamental realizado pelas literaturas africanas reside na 

inversão da ordem acima referida em que, mesmo que embebidas no caldo cultural e 

linguístico trazido pela ocupação, concentram a sua atenção na valorização e no re-

conhecimento das realidades locais em todas as suas manifestações. Escrever representou não 

só um acto insurreccional, ao pôr em causa modelos representacionais estabelecidos, mas 

também um processo de redignificação humana, cultural e territorial.  

O auto-conhecimento, entre outras possibilidades, significava restaurar e revalidar, com 

eufórica e festivamente, uma identidade celebratória, enfaticamente abraçada a um espaço ao 

mesmo tempo real e emblemático: 

 

Oh! 
Meus belos e curtos cabelos crespos 
e meus olhos negros como insurrectas 
grandes luas de pasmo na noite mais bela 
das mais belas noites inesquecíveis das terras 
do         [Zambeze 
(JC, Xigubo, p. 22) 
 

 

Ah, essa sou eu: 
Órbitas vazias no desespero de possuir a vida,  
[…] 
Torturada e magnífica, 
altiva e mística, 
África da cabeça aos pés, 
- ah, essa sou eu: (NS, p. 49) 

 
 

Ah, ouvidos e olhos cansados de desolação 
e de europas sem mistério, 
provai a incógnita saborosa 
deste fruto verde, 
destes espaços frondosos ou abertos, 
destes rios diferentes de nomes diferentes, 
rios antigos de África nova, 
correndo em seu ventre ubérrimo 
e luxuriante. 
Rios, seiva, sangue ebuliente, 
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veias, artérias vivificadas 
dessa virgem morena e impaciente, 
minha terra, nossa Mãe!  (RK, p. 116) 

 

Nos três exemplos, na grandiloquência do gesto poético, mais do que fazer dele apenas 

um acto reivindicatório (atente-se nos exclamativos “ah” e “oh”), trata-se, no essencial, de um 

acto simultaneamente de desocultação e de vocalização de emoções, de apelos e de percepções. 

O sujeito existe aí porque existe uma dimensão telúrica que o preenche e lhe dá sentido, muito 

para além da sua própria subjectividade. 

 

E veremos o mesmo sujeito emergir do alto da sua inflamada indignação, enquanto 

arauto de uma revolta histórica e colectiva, afrontar belicosa e provocatoriamente o 

dominador: 

E as vozes rasgam o silêncio da terra 
Enquanto os pés batem 
Enquanto os tambores batem 
E enquanto a planície vibra os ecos milenários 
Aqui outra vez os homens desta terra 
Dançam as danças do tempo da guerra 
Das velhas tribos juntas na margem do rio.  
  JC, Xigubo, p. 10 

 

Se África nos surge, nas suas múltiplas valências e em reacção a um determinado contexto 

histórico, aparelhada a expressões identitárias vitalistas, genuínas e convergentes na sua força 

reivindicativa e contestatária, encontramos, também, outros planos discursivos que nos 

revelam as complexidades, perplexidades e singularidades geradas pela colonização. Nessa 

África plural e diversa, a identificação pode também ser problemática e desconcertante, quando 

não dolorosa, como fizemos referência acima, em relação a Rui Knopfli.  
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Mas o que os une, nesse exercício de reconhecimento e de recuperação de si próprios e de 

um mundo que ganha forma na palavra que se faz revelação ao encontro de uma nação cultural 

em devir, é uma espécie de volúpia da descoberta materializada, afinal, na própria enunciação 

através da consagração das línguas africanas (JC, “ronga, macua, suaili, changana, xitsua e 

bitonga”), da convivência e da subversão linguística (JC, “Voz de mufana/ alagou a cidade com 

seus soluços de acusação/ pequeno xipocuè a tremer de frio”), da onomástica (JC, “Tchaca, 

Mahazul, Dingana, Zichacha, Jambul”), da topografia (JC, “Zavala, Meponda, Chissibuca, 

Zongoene, Ribaué, Mossuril”), da hidrografia (RK, “Uanéteze, Sábiè, Zambeze, Púngoè, 

Umbelúzi, Lúrio, Rovuma”), da fauna (NS, “gala-gala, xitambelas, xipeia”), flora (RK, “micaia, 

girassóis, acácias”,), etc. 

 

3. DO CÂNONE COMO DIMENSÃO NECESSÁRIA, DINÂMICA E 

ESTRUTURANTE 

 

Independentemente de todos os aspectos que foram ou poderiam ter sido destacados nos 

três poetas que estão aqui a ser objecto de estudo, um nos parece determinante na sua relação 

com uma dimensão canónica da literatura: o sentido inaugural da sua poesia, enquanto 

processo consciente e sistemático de ruptura com os padrões literários dominantes.  

Se esse processo, de certo modo, tinha já sido iniciado, de forma embrionária, antes com 

João Albasini e Rui de Noronha, é com os referidos poetas e outros que lhes são coevos, com 

destaque para Fonseca Amaral e Virgílio de Lemos, que não só se consuma a fractura 

estratégica com um determinado modelo de escrita, mas também se lançam as linhas de força 
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que definiriam a trajectória de uma literatura. Emergindo num contexto sociohistórico e 

cultural que se guiava dominantemente por outros padrões e outras lógicas, essas linhas de 

força significariam novas fontes de inspiração, amplificação de motivos e temas e, sobretudo, 

um assumido e renovado compromisso estético.  

Toda a reflexão sobre o cânone convoca implicitamente uma ideia de valor, mais 

concretamente de valor estético. Isto é, “não há crítica ou teoria literária, por mais descritiva, 

na qual não esteja implícita uma posição de valor” (Avelar 2009: 11). Este, que não é estático 

nem ahistórico, mesmo quando existem correntes que procuram fazer-nos crer o contrário, 

tem, contudo, particularidades que asseguram a permanência das obras de arte, no tempo, e a 

sua receptividade e legitimidade, em ambientes culturais distintos.  

Se é verdade que, como vimos, a intersecção com tradições e modelos estéticos já 

cristalizados no Ocidente asseguraria a legibilidade das literaturas despontando das periferias, 

por outro lado, os tópicos de ruptura e de inovação poderiam funcionar como factor de 

perturbação para o objectivo de criar uma literatura de orientação dominantemente africana. 

Julgamos que o efeito foi exactamente o contrário, se tivermos em linha de conta a relação que 

essas literaturas estabeleceram com o modernismo, pelo espírito e pelas características que ele 

transportava (ruptura, inovação, experimentalismo). Aliás, para Tanure Ojaide (2009: 15), 

“modernist techniques become tools used to express the multifarious modern African 

experience as lived or perceived by the writers”. 

Portanto, apesar de ser um movimento com origem no Ocidente, o modernismo 

funcionou como catalisador das aspirações afirmativas das literaturas africanas. Por outro lado, 

devido às suas manifestas preocupações formais, concorreu para que no processo de 
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afirmação, as literaturas africanas, e muito particularmente a poesia moçambicana, dominante 

nas primeiras décadas do surgimento desta literatura, produzisse um escol de poetas para quem 

as questões estéticas tinham uma relevância equivalente a dos temas e das ideias que a sua 

poesia veiculava. 

Não é, pois, por acaso que, ao longo do percurso da poesia e da literatura moçambicana, 

em geral, as principais linhas de força que caracterizam os textos fundadores, seja numa 

perspectiva mais subjectiva e intimista, como os de Rui Knopfli, seja numa óptica mais 

englobante e realista, como os de Craveirinha e Noémia de Sousa, acabam por ser na só uma 

das principais fontes de inspiração das gerações que lhes sucedem, mas também modelos de 

orientação em termos de criação literária. 

 Assim, se por um lado, com a sua produção poética, os três concorreram, à imagem de 

muitos outros de outras latitudes para além do raio consagrado pelo Ocidente, para perturbar e 

alargar os cânones dominantes da literatura ocidental, por outro lado, instauraram, no seu 

espaço literário, elementos canónicos próprios. Estes, sem serem intencionalmente 

hierarquizadores e excludentes, contribuíram para uma configuração sistémica da literatura 

moçambicana, onde a questão do valor acabará por determinar a fecundidade receptiva e 

crítica de alguns autores e algumas obras bem como a sua permanência no imaginário 

colectivo.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Como sabemos, a literatura é, para todos os efeitos, um processo de reescrita, quer de 

outras escritas quer do mundo de que se faz parte. Trata-se também de um processo de 

apropriação que concorre inevitavelmente para a afirmação de uma determinada especificidade 

criativa, seja ele individual, seja ela colectiva, retomando e recriando linguagens, temas, estilos e 

tradições.  

No caso concreto das literaturas africanas, e tendo em conta os exemplos aqui 

privilegiados, na reinvenção de uma tradição literária determinada, elas cumpriram, na origem, 

e não só, o papel de darem forma a modelos de escrita que seriam nutridos tanto por 

particularismos estéticos, linguísticos, históricos, geográficos, sócio-culturais, bem como por 

uma genuína necessidade de afirmação de uma mundividência identitária e literária própria que 

se caracterizaria por uma relação de ambivalência com as fontes que inspiraram os seus 

autores.  

Isto é, colocar-se-iam na fronteira estruturante e instigante entre a absorção de modelos 

instituídos e o apelo quase messiânico de uma ruptura criadora que asseguraria, no caso 

específico da instituição do cânone na literatura moçambicana, profundas convergências, tanto 

em função da língua portuguesa, como em função das derivas estéticas, com as literaturas 

portuguesa e brasileira.  
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MANOEL GOMES D’AMORIM: UM LIVREIRO PORTUGUÊS NA BELÉM DO 

SÉCULO XIX 

 

Germana Maria Araújo Sales1 

 

 

O apogeu econômico na segunda metade do século XIX, em Belém do Pará, 

ocasionado pela exploração da borracha, atraiu muitos comerciantes para a região, ávidos de 

explorar o momento prodigioso para os lucros. Entre os imigrantes estavam as livreiros, na sua 

maioria, franceses no Rio de janeiro, em Belém do Pará, portugueses, que se instalaram nessa 

parte da Amazônia e auxiliaram a compor o cenário da cultura letrada do país, mesmo em 

terras tão distantes dos grandes centros. 

Na segunda metade do século XIX, de acordo com o presidente da Província, Manoel 

de Frias e Vasconcelos, em fala dirigida à Assembléia Legislativa provincial de 1859 e depois 

impressa pela tipografia de A.J.R. Guimarães, havia três lojas de livros, divididas em duas de 

propriedade portuguesa e uma de propriedade brasileira2, o que não assegura que fossem 

somente esses estabelecimentos que comercializavam livros, pois nove anos depois do 

pronunciamento de Manoel Frias, em 1868, o Almanak administrativo, mercantil e industrial elenca 

cinco pontos comerciais de livros em Belém, a saber: Antonio José Rabello Guimarães, r. 

                                                           
1 Professora Associada II da Faculdade de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal do Pará (UFPA). 
2 Cf. Falla dirigida a Assembléia Legislativa da Província do Pará, em 01 de outubro de 1859, pelo 
Presidente da Província Sr. Tenente-Coronel Manoel de Frias e Vasconcelos, impresso na tipografia 
comercial de A. J.R. Guimarães. 
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Formosa; Carlos Seidl & C.ª, r. dos Mercadores; Levindo Antonio Ribeiro, tr. do Pelourinho; 

Joaquim Ferreira da Silva & C.ª, tr. da Companhia; José Maria da Silva, calçada do Collegio.3 

Essa relação de espaços existentes para a comercialização dos livros não se afina com 

os pontos indicados nos anúncios de jornais, que contabilizam o numero superior e elevado, 

pois nem todas as casas comerciais tinham só o livro como objeto mercantil. “Os livros eram 

vendidos ao lado do rapé e de material variado para utilidade imediata, como tinteiros e pavios 

para candeeiros de sala, ou tecidos para confeccionar vestimentas, além de outras obras, 

chamadas na época de “folhetos e histórias de recreio”, como a Historia da princesa Magalona e as 

Mil e uma noites, itens listados constantemente nos anúncios diários”. 

Aos poucos os locais de vendas de livros foram adquirindo uma feição mais próxima 

de livraria e, a partir de 1860, os jornais registram seis estabelecimentos de vendas de livros: 

Livraria de Carlos Seidl & C.ª; Livraria de Ernesto Chardron; Livraria Clássica, de Vianna & 

Silva; Livraria Commercial, de José Maria da Silva; Livraria Universal, de Tavares Cardoso & 

C.ª; Livraria de Manoel Gomes de Amorim. 

O sobrenome Gomes de Amorim, na Literatura Portuguesa é reconhecido pelo 

escritor Francisco Gomes de Amorim, que no ano de 1837, contando à época 10 anos de 

idade, embarcou para o Brasil, influenciado pelo exemplo do irmão, Manoel Gomes de 

Amorim, cujas informações só se conhece pelas notícias publicadas nos jornais Diário de 

Belém e Diário do Grão Pará, os quais anunciaram os catálogos de livros à venda na livraria 

deste português. O nome de Manoel Gomes de Amorim esteve presente entre os reclames 

                                                           
3
 Almanak administrativo, mercantil e industrial para o anno bissexto de 1868. p. 233. 
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sobre vendas de livros encontrados nos periódicos paraenses, os quais possibilitaram 

identificar quais eram os negociantes das letras atuantes em Belém durante a segunda metade 

do século XIX. Essas livrarias publicavam anúncios com regularidade, contudo a Livraria de 

Manoel Gomes de Amorim destaca-se pela presença de listas generosas de livros, dos mais 

diversos interesses, como também um catálogo, noticiado em quatro dias consecutivos de 

janeiro de 1864. 

Este espaço na imprensa paraense, cedido aos anunciantes de livrarias notabiliza uma 

intensa circulação de livros na cidade de Belém, incluindo romances. O conhecimento desses 

reclames permite assinalar o trânsito de obras estrangeiras em terras brasileiras, destacados, 

principalmente entre os franceses e portugueses que lideravam as colunas e reclames nos 

jornais.  

 Ao tratar do mercado de livros no Brasil, Lawrence Hallewell se refere ao trânsito dos 

livros entre Portugal e Belém, na segunda metade do século XIX, como uma atividade que 

chega a superar o estado da Bahia, de acordo com o estudioso. O registro dessa circulação até 

agora pode ser comprovado em alguns espaços, como no rodapé dos jornais, nos catálogos de 

livrarias e gabinetes de leitura e nos anúncios de vendas de livros. Esses três espaços dão conta 

de avaliar qual a incidência de obras que por aqui chegavam como também é possível 

contabilizar quais eram os escritores que rendiam maior lucro aos comerciantes de livros. 

Registre-se assim a venda de livros como atividade no comércio de Belém do século 

XIX, informação arregimentada pelo catálogo da livraria de Manoel Gomes de Amorim, 
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publicado no Diário de Gram-Pará, no ano de 1864, contendo 414 títulos dos mais variados 

gêneros, com preços reduzidos. 

No catálogo divulgado nos dias 24, 25, 26 e 27 do mês de janeiro de 1864, encontram-

se desde obras informativas, como Amazonas e as costas Atlânticas d’America meridional, de Maury; 

ou Atlas de geografia, do abbade Gauther. Como obras para o entretenimento, entre os quais cito 

o Almanak Familiar dos ricos e pobres, para 1861. O catálogo oferecia textos destinados à 

melhoria da vida das pessoas, como Arte de amar, ou Preceitos e regras amatorias para agradar às 

damas, ou ainda A Arte de Natação ou manual completo do nadador. Os interessados em economia 

não ficavam desfavorecidos, pois estava listado no catálogo o Compendio de economia politica, 

precedido d’uma introdução historica e seguido d’uma biographia dos economistas. Também estavam 

atendidos aqueles que se interessavam pelas leis, com o Codigo criminal do Imperio do Brazil, 

anotado pelo dr. Carlos Antonio Cardozo e o volume do Consultor juridico, por J. M. P. de Vasconcellos. 

Felizmente entre as obras instrutivas e de ajuda, entre as econômicas e jurídicas, os 

romances marcaram presença e o catálogo deu conta de exibir aos leitores um leque de 

preferências que abrangia a preferência diversificada entre as obras francesas, portuguesas e 

brasileiras. Entre as francesas, que ocuparam grande parte dos itens elencados, destacaram-se 

Ira ou tição do inferno, Mistérios de Paris, Soberba, Luxuria e Inveja, de Eugénie Sue; Joaninha a 

feiticeira, Mohicanos de Paris, Monge de Cister, Sophia primtemps, Tres Mosqueteiros, Visconde de Bragelone, 

Vinte anos depois, Companheiros de Jehn, de Alexandre Dumas; Os miseráveis, de Victor Hugo; Um 

drama nas montanhas, de Xavier de Montepin.  
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Os portugueses compareceram com os romances: Amor e melancolia, de Castilho; 

Anathema, Filha do arcediago, Neta do arcediago, Memórias do cárcere, Romance de um homem rico, Três 

irmãs, de Camilo Castelo Branco; Dona Branca, Viagens na minha terra, de Garrett; O caramujo, de 

Antonio Avelino Amaro da Silva; Eurico, o presbítero, Lendas e narrativas, Joana de Nápoles, de 

Alexandre Herculano. 

As narrativas brasileiras também constavam no catálogo, com Joaquim Manuel de 

Macedo e as obras Dois Amores, a Moreninha e o Moço Loiro, Teixeira e Souza, com o romance A 

Providência e José de Alencar, com sua Lucíola. 

Ao identificar as narrativas à venda no catálogo, não podemos deixar de anotar duas  

obras muito apreciadas durante o século XIX e que ilustraram as vendas de Gomes de 

Amorim: Historia da princeza Magalona e a Historia da imperatriz Porcina, reconhecidas como best 

sellers no século XIX e que estavam presentes nas pequenas bibliotecas privadas, ou ainda 

como as que mais constavam nas relações das novidades presentes entre os avisos dos livreiros 

e enchiam os ouvidos daqueles que se deliciavam com histórias de aventuras e amor narradas 

nos folhetos. Assim, na reconstrução desse caminho, a primeira prova é a oferta constante de 

obras estrangeiras ao público paraense, compreendendo os títulos comumente anunciados 

como, História do Imperador Carlos Magno, Historia da Princeza Magalona, História da Imperatriz 

Porcina, entre os títulos dos autores franceses que ocuparam um maior volume nas ofertas. 

A atividade do livreiro Manoel Gomes de Amorim atravessa o século e em 24 de 

março de 1872, a Biblioteca popular publicou um anúncio referente à livraria deste português, 

que contava, naquela ocasião com uma abrangente lista de obras diversificadas entre os 
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diferentes gêneros. Observa-se, nessa oferta, que as 47 obras listadas são marcadas com o 

número de volumes e o valor. Contudo, os demais dados não obedecem a um padrão para a 

divulgação. Não constam, por exemplo, a determinação da autoria para todos os livros. Obras 

como Pedro e Laura, Os amores de d’Artagnan, Miragens da felicidade, A filha do homicida, A loba, O 

Conde de Gamours, Tempesdades do coração, Os incendiários da India e Amores da Duquesa de Berry, não 

constam com identificação de autoria. O que me faz cogitar se essa supressão se deveu a 

importância que os referidos textos tinham na época e por isso dispensavam maiores 

apresentações e detalhes.  

Contudo, as obras francesas, que se destacam no anúncio, constavam todas, registradas 

com seus respectivos autores, com distinção para as obras de Paul de Kock, Os companheiros da 

Tuberas 2 vls., O Papa Sogro, A Sra. Pantalon e O amor corcunda, para as quais é enfatizado a boa 

impressão e as estampas. Outro destaque nesse reclame é a obra O Feliz independente do mundo e 

da fortuna ou a arte de viver contente em quaisquer trabalhos da vida. A referência a esta obra merece 

ênfase, pela história editorial que o livro teve durante o século XIX, quando conheceu cinco 

edições em português, nos anos de 1779, 1786, 1835, 1844 e 1861. Além das edições em 

português, a obra foi traduzida para o espanhol, com repetidas reedições e constava, até 1807, 

entre as obras enviadas com mais freqüência de Lisboa para o Brasil, mantendo-se na lista das 

solicitações também entre os anos de 1808 e 18264. A narrativa Feliz independente encantou os 

leitores e constituiu uma das obras mais requisitadas aos livreiros portugueses, além de 

arregimentar os ganhos do livreiro Amorim. 

                                                           
4
 ABREU, Márcia. Caminhos do romance no Brasil: séculos XVIII e XIX. In: 

<http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/>. Consultado em 30/08/2011. 
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A existência das livrarias em Belém, durante o século XIX foi de grande importância 

para sua história cultural, contudo os registros estão limitados às páginas dos periódicos ou de 

algum trabalho acadêmico que se deteve neste interesse. Desta forma, desconheço a data da 

chegada do português Manoel Gomes de Amorim, em Belém, como também obscuro é o seu 

destino pelas terras brasileiras. Contudo, recuperar essas informações em periódicos da época 

comprova, mais uma vez, que o jornal funciona como uma fonte documental, pela qual 

restituímos dados importantes acerca da circulação dos livros, da formação intelectual de 

determinado povo e, para os que se interessam pela história da leitura as indicações existentes 

nesses impressos, ainda que residuais, se acopladas a outras inúmeras pistas encontradas pelo 

trajeto da pesquisa, podem fornecer elementos satisfatórios para entender que os jornais 

circulantes no século XIX brasileiro eram mais do que noticiosos, pois contribuíram como um 

suporte que aproximou milhares de leitores das leituras preferidas, tornando-se notável para a 

democratização da leitura tanto no espaço destinado ao romance-folhetim, como nos anúncios 

e notícias da venda de livros.  
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O PANTEÃO DO SAGRADO EM MÃE, MATERNO MAR 

 

Guadalupe Estrelita dos Santos Menta Ferreira1 

 

 

Mãe, Materno Mar, um romance de Boaventura Cardoso cuja narrativa recria a 

História de Angola, sob os conflitos políticos, econômicos e sociais do pós-independência, 

traz, em seu enredo, o universo simbólico de matriz bantu e seu processo interlocutório 

com a modernidade.  

Com um enredo não linear, a ficção é construída por meio de uma elaboração 

estética cuja linguagem remete o leitor à oralidade típica da cultura africana e com um 

trabalho estilístico em que aliterações, repetições, onomatopeias, interjeições e metáforas, 

mesclam-se com o imaginário. A ficção faz emergir, das linhas e entrelinhas, a problemática 

de um povo, cujos preceitos e preconceitos chocam-se com a tradição e a memória do 

povo angolano. 

A história gira em torno de uma viagem férrea de Malange à Luanda, que dura 

quinze anos, sendo o comboio a representação da sociedade angolana desse período, 

representando um microcosmo da realidade simbólica de Angola. No decorrer desta 

viagem, ocorrem algumas avarias no trem que causam um grande atraso ao seu destino, 

influenciando também nos destinos de cada personagem. O trem, dividido em classes, 

pode representar a divisão social da população angolana: na primeira classe, estavam os 

líderes religiosos, altos funcionários, homens de negócio, a noiva e sua família; na segunda, 

encontravam-se Manecas, os do Partido, jogadores de futebol e o homem do fato preto; na 

                                                 
1Doutora em Letras, docente de Língua Portuguesa na Universidade Tecnológica Federal do Paraná.  
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terceira, em meio  à  desordem, ficavam os operários, trabalhadores do Caminho de Ferro, 

vendedores ambulantes, prostitutas e Kimbandas. Como se pode perceber, as diferenças 

sociais são metaforicamente representadas pela organização e pelas atitudes ou 

procedências das personagens em cada classe. Na primeira, o conforto, a ordem instituída, 

o luxo, contrastando com a desordem moral, o jogo de interesses; na segunda, a esperança 

dos personagens em busca de um novo futuro, contrasta-se com a desordem psíquica, as 

lembranças do passado, torturando-os num clima nostálgico. Na terceira classe, o caos se 

faz pela mistura desordenada de seus ocupantes, sem lugar definido, relegados ao descaso, 

sob o olhar preconceituoso e discriminador dos passageiros: como na sociedade capitalista, 

em que não há espaço para os menos favorecidos.  

 

De entre os passageiros tinha gente de os vários estratos sociais: nas 
carruagens da frente, primeira e segunda classes, ia gente bem vestida 
com ares de quem vive bem ou pelo menos sem grandes dificuldades; 
nas carruagens da terceira classe estavam os pés-descalços, gente humilde 
e simples. Numa das carruagens da primeira classe vinha uma numerosa 
família preparada para um grande casamento em Ndatalando nesse 
mesmo dia. Que os cavalheiros e as damas vinham todos pinocas, pipis, 
as bangas todas, ih! só o estilo!, os brilhantes ouros, hum! as pulseiras e 
os fios, hum! os dourados dentinhos nalgumas importantes bocas, hela! 
as capelinhas, as muitas damas nos seus vestidos brocados em tecidos 
marrocain, taftás, chifons, piquets, tás a brincar ó quê! (CARDOSO, 
2001, p. 41). 
 
 
 

Mãe, Materno Mar é dividido em três partes: terra, fogo e água, elementos 

fundamentais para a vida que têm grande importância para o equilíbrio cósmico. O quarto 

elemento, o ar, está subentendido em toda a história, na imaginação, na busca pela 

liberdade, nas lembranças, no sobrenatural, mas também nos maus agouros, presságios e 

outros ares aziagos. 

Os elementos terra, fogo e água também podem representar vida, morte, 
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redenção e purificação. A terra, que do pó o homem nasce e ao pó deve retornar, faz 

referência, além de religiosa, à fecundidade, fertilidade, nascimento, mas também enterro, 

morte, finitude. O fogo, além de destruição, pode também representar purificação, 

redenção, sexualidade e renascimento, pois, segundo Durand (1997, p. 174), “O fogo pode 

ser purificador ou ao contrário sexualmente valorizado, e a história das religiões confirma 

as verificações do psicanalista dos elementos [...] O fogo é chama purificadora, mas 

também centro genital do lar patriarcal. 

A água pode representar o início da vida, mas também a morte, pois, para os 

bantu Calunga (morte), é o Inquice do mar. A água também é um importante elemento 

para a cultura bantu, a que representa a esfera do sagrado. O próprio título da obra Mãe, 

Materno Mar faz alusão ao início da vida por meio da água e está relacionada à maternidade. 

 

 – Que eu sinto, meu filho, é que tudo é possível. Às vezes é melhor 
acreditar que duvidar. A água está entre a terra e o fogo. Ela tanto pode 
significar nascimento como morte. Ela é muito traiçoeira e oportunista 
porque não tem forma própria. Como não tem casa própria, anda por aí 
a vaguear, a vaguear. Tudo é possível. É possível que aconteça qualquer 
coisa dentro de pouco tempo. (CARDOSO, 2001, p. 222). 
 
 
 

Elementos do fantástico e do maravilhoso fazem parte da tecedura estética da 

obra como: a terra fazendo barulhos ao receber e engolir seus defuntos enterrados, 

alimentando-se deles; os crânios falando ao serem pegos para um ritual de salvamento da 

seca; as lendas do povo, como por exemplo, a da mulher tricéfala que aparece em uma vila. 

A imagem do fogo, que aparece com forma fálica, quando os passageiros do comboio 

homenageiam seus antepassados, ao mesmo tempo que sentem falta da noiva, remetendo à 

invasão do sagrado no profano, pois há os que dizem que este é o Deus Fogo, e outros 
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acreditam que é a figura do demônio que veio afastar uma alma cristã de seu povo, mas 

outros pensam que a noiva fugiu com outro homem. O culto aos antepassados, típico da 

tradição africana mescla-se com a doutrina cristã, resquícios da colonização. 

As representações do problema social são partes integrantes do enredo: o 

comboio, quando sofre a primeira avaria, transforma-se em uma espécie de mercado livre, 

as pessoas montam seus comércios, vendendo seus pertences e os que não têm o que 

vender, procuram outros artifícios: consertam, palestram, vendem prazer.  A denúncia 

política, social e religiosa se dá por meio da ênfase aos conflitos de ordem moral e religiosa 

como disputa pelo poder entre os líderes religiosos, ganância e desrespeito entre os 

passageiros do comboio. A diversidade de igrejas faz crescer a briga por fiéis, visando, 

sobretudo à arrecadação, tendo a hipocrisia no lugar da fé.  

Os adeptos são enredados em um jogo de poder e de interesses econômicos, em 

que alguns elementos da tradição africana são recuperados para garantir a permanência dos 

fiéis nas igrejas. Os ricos ou os de melhor poder aquisitivo menosprezam os pobres ou 

menos favorecidos, explorando-os ao máximo, como é o caso da família da noiva que não 

se mistura e considera-se superior. O pai da noiva aparece em um flashback, nas recordações 

da moça, procurando um noivo que estivesse à altura da filha, que tivesse posses, instrução, 

de preferência branco, ou seja, negro não seria um bom partido, devido às marcas da 

colonização, cujo processo deixou fortes cicatrizes sociais e ideológicas para  seus 

descendentes.  

Na segunda avaria do comboio, consequência de um problema na estrada de ferro, 

as diferenças já se vão dissipando. Com a convivência, famílias vão sendo formadas entre 

os passageiros, outras simplesmente aumentam, relacionam-se também por meio das 

vendas e trocas de objetos e comida, prestações de serviços, e envelhecem juntos, 
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adquirindo novas experiências: de conflito em conflito, uma nova mentalidade vai surgindo, 

como em Angola, que enfrentou guerras quentes e frias no período colonial que se 

estendeu após a Independência. A terceira avaria ocorre por meio da água, em que chuvas 

diluvianas põem medo nos passageiros do comboio.  

 Nesta pesquisa, os fatos históricos que vão interessar à análise literária proposta, 

relacionam-se a Angola e sua cultura de matriz bantu, fortemente presente na culturação 

brasileira.  

Em relação aos bantu, Lopes (2008) salienta que o equívoco do negro inferior 

registrado nos livros, após o século XIX, tornou-se uma consciência nacional. Vindos em 

grande quantidade para o Brasil, os bantu foram inferiorizados pelos vários escritores como 

Sílvio Romero, Nina Rodrigues, Afrânio Peixoto, Oliveira Vianna, Braz do Amaral, Manuel 

Diegues Jr., dentre outros. Até mesmo entre alguns negros, este estereótipo persistiu, como 

em João do Rio. Esta inferioridade rotulada e propagada acerca dos bantu em relação aos 

sudaneses reside no fato de que, além dos africanos que chegaram ao Brasil como escravos 

terem sido submetidos a muita tortura, física e psicológica, ainda muitos escravos, 

considerados sudaneses (vindos da Guiné) eram de Angola e Congo, pois “‟Guiné‟ 

designava todo território que vai hoje do Senegal ao Gabão, incluindo a Ilha de São Tomé” 

(RIBEIRO, 1978, p. 16 apud LOPES, 2008, p. 95). 

Os bantu foram erroneamente considerados uma “raça” e uma “raça inferior” dos 

negros africanos da África Austral, pois não constituem uma “raça” e sim muito mais do 

que modernamente chamamos “etnia”: os bantu são grupos étnicos que têm na língua 

falante origem comum. 

O autor explica que todo esse equívoco em torno da denominação “bantu” 

desmonta-se por meio de estudos linguísticos, revelando uma grande quantidade de grupos 
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étnicos considerados bantu, devido à origem linguística e atividades afins, espalhadas pela 

África do Sul, central e do leste, o que desfaz o estereótipo do negro vindo ao Brasil como 

inferior, por ser bantu. Muitos negros que vieram por determinação do porto de onde 

saíram, foram classificados como sudaneses, sem saber que também muitos eram bantu. 

Dentre as principais influências, no Brasil, estão os negros bantu vindos do centro do 

continente, o Quimbundo e o Quicongo são as línguas mais apropriadas pelo português 

falado no Brasil, como explica Deschamps (1976, p. 86 apud LOPES, 2008, p. 107): 

 

Os Bacongos, cuja língua geral é o Quicongo em suas várias formas 
dialetais, habitam os dois Congo, o enclave de Cabinda e o norte de 
Angola e talvez tenham chegado a esses locais vindos da foz do Cuango. 
De lá, teriam tomado vários caminhos, com os Sundi indo até o lago 
Stanley e os Vili, Cabindas ou Fiotes, atravessando a embocadura do rio 
Congo e se estabelecendo ao longo da costa. A maioria dos Bacongos, 
entretanto,se instala ao sul do Baixo Congo, onde os portugueses vão 
encontrá-los no final do século XV. 

 

Já os Ambundos (segundo LOPES, 2008), cuja língua é o Quimbundo, 

distribuem-se hoje, em Angola, ao norte do rio Cuanza; e os Ovimbundos têm como Deus 

supremo Suku; e os Bundos (não confundir com Ambundos, um de seus subgrupos), assim 

como os Bacongos, têm como deus criador Nzambi. 

Relatos (de Obenga apud LOPES, 2008) remontam ao passado dos bantu em que 

seus povos ancestrais viviam em florestas, cercados de animais selvagens e próximos a 

grandes cursos d‟água, onde cultivavam a agricultura. Povos primitivos que migraram da 

República dos Camarões para o leste, para o sul e para o centro, espalhando seus 

conhecimentos em agricultura e metalurgia. Em contato com os árabes, os povos bantu 

foram agrupados como suaílis (habitantes da costa, do litoral) e se transformaram em 

grandes comerciantes. Sua principal cidade, Quiloa, era o mais importante centro de 
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comércio do ouro, cobre, estanho e ferro, o que a fez prosperar. 

Lopes (2008) conta que resquícios de um povo bantu são os denominados Xonas, 

que se ergueram próximos à fronteira de Moçambique, região do Zimbábue, cuja liderança 

passou por vários conflitos pelo poder até que, em 1505, entram em ação os portugueses 

em Moçambique, medindo forças com a população nativa. A partir de 1534, instaura-se na 

região a Companhia de Jesus, com o intuito de exploração, ”mascarada” pela catequização. 

Muitas lutas houve entre os portugueses e os nativos, pois estes não cederam à imposição 

lusitana, mas, mesmo com a perda do comércio do ouro, os portugueses prosperaram com 

o tráfico de escravos, um comércio cruel, mas que continuou por longos anos entre África 

e Brasil. No centro ocidente da África Austral, da Bacia do Congo até o rio Cuanza, por 

volta do século III a.C., os povos bantu se estabeleceram pouco a pouco, desenvolvendo 

domínios entre os séculos IX e X a.C. como os Bacongos, Bundos e Ovimbundos e 

Bassonguês. No século XVI, o segundo Império Ruba e, no século XVII o Império Lunda. 

Esses domínios deram-se bem antes da chegada dos portugueses à região. 

Manicongo (o senhor do Congo), explica Lopes (2008), foi, segundo a tradição 

conguesa, considerado o “herói do Congo”, um herói civilizador, por meio de armas de 

guerra e utensílios agrícolas, levando ao desenvolvimento da região. O português Diogo 

Cão, por volta de 1480, mantinha contato com os habitantes do Congo, enviando seus 

homens para a região e trazendo congueses até seu navio para trocas de informações, até 

que um dia, com a demora do regresso de seus enviados portugueses, Diogo Cão leva 

congueses como reféns. Ao devolver os africanos, os portugueses também retomaram seus 

homens, iniciando uma relação diplomática entre o Reino do Congo e Portugal, 

representados por manicongo Nzinga Nkieyu e D. João II, respectivamente. Em 1491, 

manicongo Nkieyu é batizado de João e a capital do Reino, Mbanza Ncongo, passa a ser 
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São Salvador. Mas como Nzinga Nkieyu não permanece católico, trava-se um conflito entre 

a religião católica e a tradicional, culminando na sucessão de Nkieyu por Nzinga – 

Nbemba, batizado Afonso I, cujo filho torna-se o primeiro bispo africano em 1518. As 

relações entre Portugal e Congo estreitam-se, mas os congueses, interessados em um 

intercâmbio que lhes fornecesse meios para o desenvolvimento da região, aos poucos 

percebem-se manipulados, já que o principal interesse de Portugal era o tráfico de escravos. 

Inicia-se uma desestabilização do Reino do Congo por meio de guerras que se travaram 

entre o reino e seus tributários, a Nzinga Mbemba, Afonso I, sucedem:  

-Nkanga Mbemba, Pedro I (1543-1544) 
-Nzinga Mpudi, Francisco I (1544) 
-Nkumbi-a-Mpudi, Diogo I (1545-1561),sob quem, depois de relações 
tempestuosas, o Congo volta à paz com Portugal, tornando-se cada vez 
mais dependente. 
-Nzinga Mpemba, Afonso III (1561) 
-?, Bernardo I (1561-1564) 
-Nerika-a-Mpudi, Henrique I (1564-1568) 
Mpanzu ?, Alvaro I (1568-1587) 
(LOPES, 2008, p. 121)  

 

Em 1568, de acordo com Lopes (2008), os Jagas2 invadiram o Congo. 

Considerados selvagens, bárbaros e antropófagos pelos portugueses, esses povos 

provavelmente tinham como objetivo vingar-se de Portugal, devido às agressões recebidas, 

aliando-se aos holandeses, em 1641, quando estes se apoderaram de Luanda. Com o auxílio 

de D. Sebastião, Alvaro I volta ao poder e rende vassalagem a Portugal. Diante de um 

cenário de revoltas e guerras com o Reino do Ndongo, o Congo se desestabiliza, 

sucedendo a Alvaro I, Alvaro II, que tenta conter o tráfico de escravos, fazendo Portugal 

deslocar-se para o Ndongo, futuro Reino Português de Angola; por fim, Alvaro III é quem 

se associa ao Ndongo e Matamba contra os portugueses. 

                                                 
2 Jagas: povos provenientes do Congo, considerados, na História Colonial como selvagens, 

antropófagos e bárbaros, segundo Lopes (2008). 
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 No Brasil, os bacongos e os ambundos são os povos de origem bantu que vieram 

escravizados em maior número, deixando marcas expressivas na formação da cultura 

brasileira, como a capoeira, o samba, os Reisados e as Congadas. Esses povos têm grande 

capacidade de assimilação e adaptação a novas condições, valores e crenças. No que se 

refere à religiosidade, aceitaram perfeitamente o catolicismo, cultuando os santos católicos 

ao lado dos Minkisse, não de maneira submissa, pois adaptaram-se, de acordo com suas 

conveniências. 

Os bantu se comunicam com o Deus Supremo por intermédio dos antepassados 

ou dos Minquice3 e, cada pessoa é composta por nitu4, kutu, zina5, e (duas almas) móoio6 e 

mfumu kutu7. Creem em uma existência de nguzu, nos seres animados ou inanimados, 

emanada de Calunga ou Zâmbi Ampungo, sendo, por meio desta força, contínua a presença 

divina:8  

Tudo possui nguzu9 e sem ele não há vida, não há movimento, não há 
realização. A força nguzu diminui ou aumenta de acordo com o 
procedimento do indivíduo e, sem ele, o homem torna-se um morto-
vivo. Uma estátua ou ídolo podem tornar-se vivos e atuantes de acordo 
com o nguzu que recebe das mãos daquele que o confeccionou ou 
daquele que, através de seu próprio nguzu, elaborou elementos para a sua 
vivificação. Tudo que existe pode receber mais nguzu e tornar-se mais 
potente. 

 

De acordo com Adolfo (2010), o Inquice, no plural Banquice é, encontrado nos 

dicionários e etnografias escritas por padres e missionários católicos como significando 

feitiço, mas, para o povo bantu, é uma força da natureza, uma energia vital que contribui 

                                                 
3 Minquice: (pl.) divindades da natureza. 
4 Nitu: o corpo 
5 Zina: um nome 
6 Móoio: alma espiritual 
7 Mfumu kutu: alma sensível 
8    Como explica Adolfo (2010, p. 10-11) 
9 Nguzu: força, energia 
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para a harmonia entre ela e os homens. Inquice é uma divindade para o bantu, um espírito, 

que, junto aos antepassados, são intermediários entre Zâmbi e os homens. Sobre Zâmbi e 

os Banquice (ADOLFO, 2010, p. 96-97):  

 

Longe de ser um Deus remoto, como amiúde é descrito na literatura, 
Zâmbi Npungo é eternamente presente e ativo, através de nguzu, em 
todos os elementos do universo. [...] Então, através de nguzu Zâmbi é 
Onipresente, Onisciente e Onipotente, sempre atento às ações do 
universo, particularmente com aquelas dos seres humanos. [...] Nguzu é 
Força, é Inquice, é divindade, vida, existência, essência, poder, energia, 
vigor, força, vitalidade, causa e efeito, graça, remédio, conhecimento, 
autoridade, sabedoria, experiência; nguzu é tudo. 

 

Dentre os Banquice, referindo-se a estudos de Nei Lopes (1996), Edison Carneiro 

(1982), Óscar Ribas (1989), Pe. Joaquim Martins (2010), Mário Milheiros (1956) e Itana 

Mutararê (2010), Adolfo (2010) cita algumas divindades aqui resumidas (Vide Anexo 1): 

 

 Aluvaiá (Lu – Vuya): um dos guardiães das casas de culto Congo-Angola. Suas 
cantigas são entoadas para despachar as divindades maléficas. 

 Mpambu Njilla: guardião, Senhor dos caminhos. 

 Engambeiro: divindade quicongo, ainda sem maiores referências. 

 Incoce Mucumbe: refere-se ao caráter sério e compenetrado, próprio dos 
velhos. 

 Mavambo: ligado a Mvumbi (morto). 

 Nkondi: sua contribuição é punir os responsáveis por roubos e calúnias, e 
promovem a vingança por meio de seu ídolo, normalmente em madeira, onde 
colocam pregos e outros objetos cortantes como um ritual de vingança contra 
o ofensor. Na África, é comum  usarem árvores como o imbondeiro para esta 
prática. 

 Hoxi Mucumbi: em língua Kioko, significa o cocar usado pelo chefe local. 

 Mutacalambô: senhor da caça e dos caçadores. 
 

 Kabila: o pastor de Mutacalambô. 

 Catendê: divindade ligada às folhas e às matas. 

 Nkongobila: um jovem caçador. 

 Kaiangô: divindade ligada à caça, esposa de Mutacalambô. 

 Mukongo: um pau conservado dentro de casa, tendo como função inchar e 
curar os olhos de pessoas e animais. 

 Quianda: são as sereias, seres espirituais que vivem nas águas dos rios, dos 
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lagos e dos mares. Podem apresentar-se em forma de peixe, pessoa ou coisa. As 
quiandas não são semi-peixe e semi-pessoa como a europeia, mas têm fora 
humana com vasta cabeleira. 

 Ndanda Lunga: protetor dos lagos e das águas próximas das florestas. 

 Ndanda Lunda: divindade ligada à água doce. 

 Samba Calunga: rainha do mar. 

 Kissimbe: Kiximbi ou Ximbi, sereia. 

 Matamba: divindade que provoca e também cura dores de dente, feridas no 
nariz e outras enfermidades ligadas à boca. 

 Kaviungo: significa magia. 

 Nsumbo: de origem quicongo, não há referências. 

 Kingongo: não há referências. 

 Kubango: significa briga, luta. 

 Mpanzu: significa aquele que provoca úlceras. 

 Kisambu: outra grafia de Nsumbo, já citado. 

 Kituto: ligado à doença da pele. 

 Burungunçu: apenas Edison Carneiro o registra, sem maiores referências. 

 Kukieto: deriva da palavra quicongo nkwete (feiticeiro). 

 Nzazi: é o raio, chamado de Deus da justiça. 

 Cambaranguanje: antropófago, canibal. 

 Kibuko: significa sorte. 

 Hongolô: ou Angorô, no masculino, e Angoromea, no feminino. Divindade ou 
herói mítico fundador. Foi o primeiro ser criado por Zâmbi Ampungo para 
separar a terra das águas e ainda trazer luz e cor ao mundo. 

 Luango: divindade ligada ao firmamento e aos trovões. 

 Nzinga Lumbondo: Inquice também ligada ao firmamento. 

 Kitembo-Tembu:  significa vento violento, tempo, é considerado rei da nação. 

 Ndandanzumba: Nzumba significa “moça” na língua do Congo, mas em 
quimbundo designa a cor arroxeada da lua durante o eclipse. 

 Bamburucema: ligado à chuva e aos temporais com raios. 

 Lemba: “Deus da procriação”. 

 Lembarenganga: o mesmo que Lemba, acrescido do termo honorífico Nganga 
(senhor). 

 Kassulembá: de origem quicongo, sem maiores referências. 

 Kassubeká: Apenas Edison Carneiro registra esse Inquice. 

 Gonga: em junho, prestam homenagens a esta divindade em torno de uma 
fogueira. 

 Nvunji: especialista em assuntos de justiça e auxiliar nos casos de procriação e 
partos complicados. Pastor de ovelhas e pastor de almas. 

 
 

 Como a ancestralidade é uma marca  do sagrado, recorrente em Mãe, Materno Mar, 

faz-se necessária uma leitura sobre a morte, como um rito de passagem que leva o homem 

bantu à condição de antepassado, podendo assim interferir na vida dos seus familiares e 
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receber honrarias por meio dos cultos religiosos.  

 
Como todos vivem no mesmo saco da existência, a comunidade é 
composta não apenas dos homens vivos, mas também dos homens 
mortos (os antepassados) e daqueles que estão para nascer. Nenhuma  
atitude mais séria ou uma ação mais objetiva são tomadas na comunidade 
sem antes se consultar o antepassado, ou um Inquice. Daí a figura do 
Nganga, o sacerdote, é muito importante entre esse povo. (ADOLFO, 
2010, p. 13). 

 
 

A morte, na cultura bantu, é um dos acontecimentos que merecem destaque, 

devido às honras prestadas ao defunto. Sendo considerada uma passagem, em que a vida 

termina, mas continua por meio do espírito, os ritos fúnebres são muito celebrados, com 

uma longa duração e de maneira festiva. Como a existência humana é um mistério, os 

bantu veem a vida como um trajeto, em que, antes do nascimento, há uma pré-existência e, 

após a morte, uma existência eterna. A necessidade de mudança em alguns momentos da 

vida faz com que ocorra uma morte simbólica do homem bantu, que, por meio de algum 

ritual mágico ou culto a algum representante do divino, inicia uma nova etapa, mudando 

algo ou a si mesmo. 

 
A morte ocasiona uma mudança de estado porque é uma „passagem‟ que 
modifica a personalidade. 
Estas realidades de „mudança‟, através duma „passagem‟, de um „trânsito‟ 
em que alguma coisa se desprende, desaparece ou liberta, são 
fundamentais no pensamento banto. Conduzem ao novo estado do 
homem, a uma nova maneira de existir. (ALTUNA, 2006, p. 433). 
 

Geralmente as mortes que não são consideradas naturais, como por acidentes, 

catástrofes, aproximam suas causas à feitiçaria, e, por meio de seus rituais e crenças 

procuram descobrir o responsável pela morte de seu ente querido. A solidariedade entre as 

comunidades é muito expressiva, pois ninguém quer ser responsabilizado pelo ocorrido, 

caso alguém não participe dos ritos fúnebres ou não se solidarize com os familiares pode 
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ser tachado de culpado e castigado até a morte. 

As mortes bruscas, prematuras ou por algumas doenças, são vistas pelos bantu 

como castigo por algo que aquela pessoa fez, ela sofre interferência dos espíritos e dos 

gênios de modo negativo, levando-a a uma morte turbulenta e chocante; é o caso de 

acidentes, assassinatos, suicídios e outros que são inexplicáveis. Segundo a tradição bantu, 

as almas das vítimas dessas calamidades ficam vagando pelas aldeias, atormentando a 

população ou levando maus fluidos, causando outras desgraças. 

 

Julgam uma morte desgraçada a dos estéreis, que ninguém chorará nem 
continuará a dos que morrem longe de sua família, visto que podem ver-
se privados dos ritos fúnebres, a dos doidos, enforcados, leprosos, 
feridos por raios, ataques cardíacos, afogados, a das mulheres no parto. 
Estas mortes anormais e sempre temidas como nefastas devem-se à 
acção maléfica de alguma potência do mundo invisível. Por isso, a  
comunidade descobre uma impureza sagrada e chega até a suprimir os 
ritos fúnebres. (ALTUNA, 2006, p. 437). 

 

Os ritos de passagem são tão importantes para os povos bantu que podem durar 

vários dias, chegando às vezes o defunto a deteriorar-se na frente de todos. Alguns até 

guardam de lembrança as unhas do morto para proteção. A festa deve ser alegre com 

danças e oferendas para fazer a aliança entre o mundo visível e o invisível. A celebração 

requer alegria até mesmo porque o povo teme a morte, que, como já foi dito, é símbolo de 

desequilíbrio, de ruptura, separação, sendo assim, deve ser celebrada com entusiasmo para 

que a harmonia se restabeleça na família e na comunidade. O morto deve ser acolhido em 

seu outro plano da existência e chegar bem à condição de antepassado para que não se 

vingue dos seus, evitando os maus agouros. 

 

Pelo nascimento, o banto “passou” a este mundo, e pelos ritos de 
puberdade, à sociedade. Pelos ritos fúnebres se restabelece a comunhão 
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que lhe assegura a sobrevivência. Consideram o defunto como um ser 
em devir, em projecto, que deve chegar à plenitude, à realização definitiva 
de antepassado. Encerram tal causalidade mística, que se converte na 
única ponte de passagem entre os dois mundos. (ALTUNA, 2006, p. 
438). 
 

 

Os bantu cultuam seus mortos segundo sua índole, ética ou prestígio social, os 

chefes, líderes, poderosos têm seus ritos fúnebres mais celebrados, os prisioneiros, 

criminosos, escravos, os muito jovens ou que morrem de maneira anormal não recebem 

celebrações no funeral ou quando elas existem são inexpressivas. As honras são muito 

importantes para as famílias do morto, nas sociedades bantu, tanto pela sua necessidade de 

transcendência quanto pela crença do povo em uma harmonia e retomada da ordem, se for 

completada a ritualística tradicional. 

 

A família e a comunidade promovem o defunto à classe de antepassado, 
vingam-se do causador da morte, restabelecem a solidariedade e a ordem 
social perturbadas, ordenam a harmonia pacífica, asseguram a protecção 
do antepasado (sic) e reforçam a amizade entre os dois mundos. 
(ALTUNA, 2006, p. 439).  

 

A morte é uma constante na cultura bantu, ela é considerada inevitável, porém 

brutal, causa desordem e desestabilização. Embora haja muitos mitos em torno da morte 

para os bantu, e esta seja vista como contrária à natureza e à harmonia, esse povo 

conforma-se com ela e a respeita, pois ao morrer voltarão a viver em família ao encontrar-

se com seus antepassados. Os mitos acerca da finitude da matéria para alguns povos 

africanos, inclusive os bantu, estão diretamente ligados à noção de mal, de castigo, muitos 

ligados ao descaso para com Deus. Altuna (2006) divide os mitos da morte em grupos: a 

morte como separação dos homens e de Deus; animais como mensageiros da morte ou da 

vida; o poder sexual e o desejo de procriação como introdutores da morte e na repulsa dos 
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homens por um mensageiro da divindade. Todos esses mitos revelam a ânsia do homem 

pela autoridade, superioridade e poder, resultando no fracasso e na sua fragilidade perante 

Deus. 

 
Causa uma desordem social porque a participação foi perturbada e a 
interacção transtornada. 
A morte patenteia uma acção hostil, desagregadora. Nada aparece mais 
anti-social e desordenado do que „comer uma vida‟, usurpar a um 
indivíduo o direito de viver com intensidade e privar a comunidade duma 
riqueza. 
É sempre dolorosa, denunciadora de ameaças para a comunidade. 
Juntamente com a esterilidade, constitui a mais grave desordem e a maior 
ofensa à pessoa que, embora continue a viver com os antepassados, 
perde uma parte constitutiva. (ALTUNA, 2006, p. 430). 

 

Para o bantu morrer é sinônimo de ruptura, separação, destruição de alguns 

elementos e transformação: o material e o imaterial, o corpo e a alma, o primeiro deixa de 

existir, mas o segundo permanece. O ser vivente desaparece e o espírito continua a existir, a 

alma é o sopro vital. Altuna (2006, p. 432) traz algumas expressões como “„ubuzima‟, deixa 

de estar vivo”; “‟ ser comido‟ e destruído por agentes poderosos estranhos”; além dos 

homens serem a união de corpo e alma, a “sombra com o corpo” também ocorre nos 

animais é o „buzima‟ e o „kizima‟, “uma essência animal”; os homens, ao morrerem, deixam 

de existir materialmente, “e termina também a sua vida espiritual („amagara‟); mas desta fica 

alguma coisa: aquela „força de vida‟... que formou a sua „personalidade‟”, o „muntu‟; 

„umuzimu‟, ou „buzimu‟, no plural, os seres não vivos, com inteligência.  

Segundo Altuna (2006), os bantu veem a morte como desestruturação, 

desequilíbrio, ruptura, que se reequilibra por meio do encontro com os antepassados: 

mesmo com a ideia de ruptura, o homem não se separa totalmente, pois uma parte sua 

continua a existir (a alma). 

Os povos africanos, sobretudo os bantu, foram, por longo tempo, discriminados 
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em relação à sua religiosidade. Considerados primitivos, a forma de seus cultos reduzidos a 

termos como Feiticismo, por exemplo, regidos pelos instintos, não podiam ser 

considerados religião, devido às superstições, vistas como grosseiras e toscas. Embora na 

cultura tradicional bantu, segundo Altuna (2006), haja elementos peculiares como o 

Naturismo, Animismo, Feiticismo, Ancestralismo, Manismo, Animantismo e Totemismo, 

não deve ser reduzida a nenhum desses termos, e sim vista como uma unidade que se 

apropria de cada um desses elementos, sobrepujando-os, tendo uma base sólida, com uma 

estrutura religiosa. Altuna (2006) afirma ainda que os portugueses, ao se depararem com os 

povos africanos, observaram seus cultos e os reconheceram como feitiços e idolatria, como 

se adorassem objetos, plantas, animais, aleatoriamente, sem um objetivo ou razão. 

Se Mãe, materno mar envolve o leitor em sua “teia de encantamento”, isto também 

se deve a esse rico imaginário imerso no panteão do sagrado bantu, uma viagem cultural  

extremamente viva nas sonoras palavras de Boaventura Cardoso. 
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DUPLICIDADE E ANCESTRALIDADE EM NENHUM OLHAR, DE JOSÉ LUÍS 

PEIXOTO 

Helena Bonito Couto Pereira1 

Lílian Lopondo 

 

José Luís Peixoto é um dos mais talentosos escritores portugueses da nova geração. 

Nascido em 1974, recebeu o Prêmio Jovens Criadores nos anos de 1997, 1998 e 2000; em 

2001, seu romance Nenhum Olhar foi agraciado com o Prêmio José Saramago, atribuído a 

jovens autores de língua portuguesa. Escritor de prosa e de poesia, são algumas de suas obras: 

A criança em ruínas (2001), A casa, a escuridão (2002), Antídoto (2003) – em diálogo com o CD 

Antidote, do grupo de rock  português Moonspell – Cemitério de Pianos (2006) e Cal  (2007). Seus 

romances estão traduzidos na França, Itália, Turquia, Finlândia, Holanda e outros tantos 

países.  

O romance Nenhum olhar é dividido em duas partes, denominadas Livro I e Livro II. 

José, o protagonista, é pastor de ovelhas e vive num monte. Desde que sua mãe morreu, seu 

pai mora na vila com sua irmã, que é casada e tem um bebê. Nas proximidades mora a mulher 

que se tornará sua esposa. Órfã de mãe desde pequena, quando adolescente seu pai morreu e, 

ficando sozinha, foi estuprada mais de uma vez pelo gigante. Todos os habitantes da vila têm 

conhecimento desse episódio, inclusive José, que apesar disso decide casar-se com ela. As 

                                                 
1 Helena Bonito Couto Pereira é docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde 
responde também pela Coordenadoria de Publicações Acadêmicas. 
Lilian Lopondo é docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Universidade de São 
Paulo. 
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bodas são celebradas pelo demônio e os padrinhos dos noivos são os gêmeos Moisés e Elias, 

siameses unidos pelo dedo mindinho. São madrinhas, a cozinheira e a louca da rua da Palha. 

Além deles, assiste à cerimônia o velho Gabriel, que conhece todos os habitantes da vila e do 

monte e é uma das diversas vozes narrativas. 

 A mulher de José trabalha na casa dos ricos, no monte, e passa o tempo todo sozinha, 

pois ali não mora mais ninguém. Quando não está cumprindo suas obrigações, ela gosta de 

ficar sentada, ouvindo uma voz fechada dentro duma arca, no corredor.  

Moisés, um dos gêmeos, apaixona-se pela cozinheira. Em pouco tempo eles também se 

casam e, ainda que tenham ambos por volta de setenta anos, ela engravida e dá à luz uma filha. 

São muito felizes até que um dia, depois de comer cogumelos venenosos, Moisés adoece e 

morre. Elias, seu irmão gêmeo, não resiste à perda e morre também. A cozinheira enlouquece. 

Ainda no Livro I, o demônio atormenta José, diariamente, no bar do judas, forçando-o 

a    lembrar-se do estupro de sua mulher pelo gigante. José vive dilacerado por isso e duvida da 

paternidade de seu filho. Um dia, cansado, desesperançado, José se enforca numa azinheira. 

Sua fiel cadela lidera uma matilha e, com outros cães, vinga-o, matando o gigante. 

O Livro II traz o filho de José adulto, aos 30 anos, ele que era um bebê quando o pai 

se suicidou. Também se chama José, é pastor e vive no monte com a mãe. Segundo o velho 

Gabriel, é igualzinho ao pai. Seu melhor amigo é Salomão, seu primo, durante a infância 

passaram muito tempo juntos. No tempo presente do Livro II, Salomão trabalha na serraria do 

mestre Rafael, e está casado com a filha de Moisés e da cozinheira. É esta, a mulher de 

Salomão, que trabalha agora na casa dos ricos e também gosta de sentar-se no corredor e ouvir 

a voz que fica fechada dentro da arca. O demônio continuamente tenta Salomão, colocando-o 
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contra seu primo José, e insinua que este tem um caso com sua mulher, mas Salomão reluta em 

duvidar da lealdade do primo. 

O proprietário da serraria, Mestre Rafael, recebeu-a como herança de seu pai. Ele não 

tem nem a perna nem o braço direitos e, além disso, é cego de um olho. Numa noite, pede em 

casamento a prostituta cega, que é filha e neta de prostitutas cegas. Casam-se, têm uma menina 

que também nasce cega e não tem o braço direito nem as duas pernas. No dia do parto 

morrem mãe e filha. Mestre Rafael, incapaz de suportar a dor, vai até a serraria e ateia fogo a 

tudo, morrendo em meio às chamas. 

Ao final do Livro II, a mulher de Salomão descobre que está grávida e diz para si 

mesma que tem a morte dentro de si.  Ela havia cuidado da cozinheira, sua mãe, que então 

morre serenamente. Morrem o velho Gabriel, morre o demônio. Finalmente, José, Salomão e 

sua mulher vão ao monte, cada qual com sua solidão, ignorando a recomendação que o velho 

Gabriel havia feito a cada um deles: “Não vás.” Os três morrem. (Peixoto, 2005, p. 182, 185, 

188). Até a voz que estava fechada numa arca “calou-se para sempre” e o homem que estava 

“fechado em um quarto sem janelas a escrever”, “parou de repente em meio de uma frase e a 

tinta desapareceu” (Id., p. 191). 

Essa longa retomada da fábula romanesca remete ao traço constitutivo essencial da 

obra, a duplicação. O Livro I, à semelhança das Sagradas Escrituras, é uma prefiguração do 

Livro II, no qual as personagens simulam concretizar as “profecias” do primeiro. Há uma 

homologia entre os dois Livros, tendo por fio condutor o sem-sentido da existência. 

O cenário, nas duas partes, mantém-se intacto: o monte das oliveiras; o bar do judas, 

ponto de encontro dos homens da comunidade; a estrada, por onde transitam as personagens; 
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as casas, palco dos dramas de cada um, a igreja, centro de profanização do sagrado, tudo 

permanece inalterado ao longo da narrativa. As personagens vivem ou revivem os mesmos 

conflitos, o que explica, inclusive, a retomada de seus nomes, por sua vez inspirados em 

personagens bíblicas.  

Um forte indício da duplicidade intencional está, evidentemente, na presença dos 

gêmeos siameses. Confirma-se ainda o desdobramento narrativo no título do romance, 

reiterado no epílogo: 

O mundo acabou. E não ficou nada. Nem as certezas. Nem as sombras. 
Nem as cinzas. Nem os gestos. Nem as palavras. Nem o amor. Nem o lume. 
Nem o céu. Nem os caminhos. Nem o passado. Nem as idéias. Nem o 
fumo. O mundo acabou. E não ficou nada. Nenhum sorriso. Nenhum 
pensamento. Nenhuma esperança. Nenhum consolo. Nenhum olhar 
(PEIXOTO, 2005, p. 191). 

 

Esse desfecho põe em evidência não só o universo claustrofóbico da aldeia 

(alentejana?) erguida em tempo de moto perpétuo, em uma estrutura fechada, mergulhada em 

si mesma,  mas explicita também o recurso da multiplicação sobre o qual se alicerça. Os 

conetivos coordenativos aditivos e, nem,  nenhum – sempre os mesmos – repetidos 

anaforicamente, carregam, no bojo do processo de adição, o seu esvaziamento, intensificado 

mediante a epífora  nada.  Analogamente a outros momentos do texto, em que a repetição se 

efetua por intermédio da gradação, os substantivos abstratos e concretos, no singular ou no 

plural, que a uma primeira visada se equivalem, passam por um processo de amplificação, 

apontando sempre para o idêntico e ao mesmo tempo diverso. Segundo Lausberg (1967, 

p.166), “A conjunção, que sintaticamente pertencia ao último membro, alonga esse membro e 

permite assim a manutenção da lei dos membros crescentes” (grifos nossos), relacionada ao “corpo 
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da palavra” (nem...nem), conferindo ao texto um tom de ladainha que atinge o clímax com a 

última frase, que remete ao título do livro. Nenhum olhar, sendo título e desfecho, expressa toda 

a carga de claustrofobia, a circularidade, incontornável falta de saída. 

Tais reflexões levam à constatação de que a estrutura do romance de José Luís Peixoto 

opõe-se radicalmente à das Escrituras Sagradas. Ao examinar as relações entre a Bíblia e a 

Literatura, em O Código dos Códigos, Northrop Frye (2004, p. 206) observa: 

Já nos referimos antes à estrutura do Livro dos Juízes, onde uma série de 
estórias de heróis tribais se enquadra num mythos que se repete: o da 
apostasia e da restauração de Israel. Isto nos fornece uma estrutura narrativa 
que é, grosso modo, em forma de U: à apostasia se segue uma queda em 
desastre e cativeiro; a isto se segue o arrependimento, e por uma ascensão e 
liberação até um ponto que está mais ou menos ao nível do começo. 

 
Frye acrescenta que esse modo de construção é retomado, literariamente, na comédia, 

em que “uma série de infelicidades e de incompreensões leva a ação a um ponto baixo e 

ameaçador; a partir daí uma reversão afortunada no enredo despacha a conclusão para um final 

feliz” (Id., ibid). Em lugar da euforia, própria do cômico, ocorre algo muito diferente em 

Nenhum olhar, que faz parte do âmbito disfórico: o formato em U cede espaço a um possível 

formato em L (se a aproximação com a letra do alfabeto convier), característica do trágico, pois 

não há reversão após a queda, não há “resgate” nem ascensão.  

O leitor atento certamente poderá por em xeque essas considerações argumentando 

que, pelo menos em um dos núcleos dramáticos mais importantes da narrativa – o que coloca 

em evidência os irmãos siameses – a estrutura em L pode ser questionada. Apresentam-se 

inicialmente os gêmeos, unidos pelo dedo mindinho: 

Os irmãos chamavam-se Moisés e Elias. Para quem estivesse diante deles, 
Moisés era o da esquerda, Elias o da direita. Por um evidente motivo, Moisés 
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era destro e Elias era canhoto. Além desse pormenor, eram iguais em tudo. 
Mas, apesar de serem iguais em tudo, de se moverem com uma 
extraordinária coordenação e de ao olhar serem indistintos, havia uma diferença 
que os dividia ou que, se calhar, os unia ainda mais: Elias não falava. Ou melhor, 
falava, mas apenas ao ouvido de Moisés que, se fosse o caso, se apressava a 
dar voz às palavras sussurradas do irmão. Desde crianças que assim era. 
(PEIXOTO, 2004, p. 16) 

 
Afinal Moisés casou-se com a cozinheira, ambos tiveram uma filha e, juntamente com 

Elias, levaram durante anos uma vida tranquila e harmoniosa. Em concordância com a 

reiteração e com o tom monocórdio das palavras finais da obra, observa-se, então a gradação, 

agora a apontar a diferença de pontos-de-vista entre os irmãos. Tudo tem início com a 

cerimônia de casamento de José. Moisés a descreve, minuciosamente, enfatizando a impressão 

que a cozinheira lhe causou:  

Ela era uma mulher. Pela forma feminina como tirava um lenço da mala e se 
assoava, pelo modo como mexia os lábios a remoer palavras miúdas, pela 
forma como alternava os pés impaciente.  Ela era uma mulher. E não ficou 
espantada com o caso de eu e o meu irmão estarmos pegados. E quase me 
sorriu uma vez. E quase me olhou nos olhos. Ela era uma mulher. (Id., p. 37) 

 
Mais uma vez são utilizadas orações coordenadas assindéticas e sindéticas aditivas 

provocando, via polissíndeto, o efeito de repetição do igual e de acumulação do diferente. 

Reitera-se a circularidade do romance. É outro o prisma de Elias quanto às bodas: “E o meu 

irmão olhava-a enlevado.” Tão enlevado que nem percebeu a falta de anéis, os noivos apenas 

simularam a troca de anéis, e, segundo Elias, “o meu irmão ficou enlevado (...), já não tirava os 

olhos da cozinheira. Como se estivesse pegado a ela, e não a mim. Como se ela fosse uma mulher.” 

(Id, p. 39). Nessa altura, o narrador em primeira pessoa substitui a coordenação antes 

apontada, empregando a subordinação, ao avaliar as bodas por intermédio de orações 

adverbiais, causal e comparativa. Muda o ritmo narrativo e perde-se a intensidade semântica, 
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pois Moisés enxerga o mundo como justaposição de acontecimentos enquanto Elias o vê em 

uma relação mais complexa.  

Essas diferenças de pontos-de-vista comprovam a apresentação dos irmãos efetuada 

pelo narrador que sublinha:  

Os seus olhares eram iguais, mas não viam o mesmo. Eram o mesmo olhar a ver 
duas coisas. (...) Sempre juntos, sempre um ao lado do outro, envelheceram ao 
mesmo tempo: tinham a mesma curva nas costas, o mesmo andar pouco 
ligeiro e, sem que o soubesse, o mesmo número exato de cabelos brancos na 
cabeça. (Id., p. 15). 

 
Após o casamento de Moisés com a cozinheira, restabelece-se a harmonia entre os três, 

sendo o leitor instado a imaginar que o romance segue a direção ascendente referida por Frye. 

Porém a placidez doméstica promove aproximação e ao mesmo tempo atenua ou apaga as 

diferenças entre os irmãos. Frente às esculturas culinárias concebidas pela cozinheira, 

concordam em dispor dos parcos recursos financeiros para custear os arroubos gastronômicos 

desta última, de forma que a perplexidade dá lugar à concordância.  E uma noite, “Moisés 

comeu a pequena mulher, esculpida em peito de frango, e Elias comeu o berço e o menino, 

esculpido de uma perna de frango”. Não é demais salientar que não só os alimentos 

preparados pela cozinheira como também as refeições partilhadas pelos irmãos apresentam alta 

carga simbólica. No que diz respeito ao excerto citado, observa-se a forte referência aos mitos 

de Dioniso e de Cronos, rebaixados e recontextualizados no Alentejo que Peixoto reinventa. 

Nessa noite, “ao adormecerem os três, a cozinheira fez cara de caso e disse vais ser pai” (Id., p. 

47, grifos nossos). Ora, tanto a cozinheira quanto Moisés já ultrapassaram os setenta anos. A 

gravidez soma vida e morte e situa o casal e Elias no limiar da existência. A partir do anúncio 
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da gravidez da cozinheira esvaem-se os traços de personalidade que distinguiam os gêmeos 

siameses, como se a partir de então passassem a ser iguais em tudo.  

No caso de José, a duplicação ocorre em outro plano. O protagonista do Livro I tem a 

sua trajetória marcada pela dúvida decorrente do estupro de que foi vítima sua mulher: de 

quem é o filho, de José ou do gigante? José, o protagonista do Livro II, filho de José, 

apaixona-se pela filha de Moisés com a cozinheira, mas não se decide a manifestar nem a 

concretizar seu amor por ela, que afinal de casa com Salomão, primo dele. José no primeiro 

livro suicida-se, e seu filho José, no segundo amarga o silêncio e a solidão. Não há saída para o 

ser humano, cuja dor se duplica, reduplica e o leva à aniquilação.  

O afastamento do modelo bíblico desvela-se, também, por meio da citação, o principal 

mecanismo que Peixoto emprega para veicular a intertextualidade. Segundo Patrick Pavis 

(1999, p. 48) “citar, efetivamente, é retirar um fragmento  de texto e inseri-lo num tecido 

estranho.” Continua: “A citação está ligada ao mesmo tempo ao seu contexto original , e ao 

texto que a recebe. O „atrito´ desses dois discursos produz um efeito de estranhamento”. Assim 

sendo, a citação “pode confirmar ou alterar o sentido do texto citado” (Barros; Fiorin, 2003, p. 

30). 

Salta à vista o aproveitamento dos nomes das personagens que, sem exceção, remetem 

a figuras de grande importância nas Sagradas Escrituras: José, esposo de Maria e suposto pai de 

Jesus; Moisés e Elias, o patriarca e o profeta; Gabriel, anjo do Senhor; Salomão, o rei, sábio, e, 

por fim, Judas, o delator de Jesus Cristo. Há, ainda, duas figuras emblemáticas: o gigante que, 

em certa medida, desempenha papel análogo ao do Espírito Santo, e o demônio, que aparece 

em ambos os textos como o tentador. 
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Além do mais, o monte das oliveiras é o espaço central da narrativa,o local em que se 

passa grande parte dos acontecimentos, da mesma maneira que na Bíblia esse monte é citado 

freqüentemente, ora como um lugar de repouso para Jesus, ora como local de importantes 

decisões que ele toma ao lado de seus apóstolos.  

Dessa forma, personagens e espaço criados em Nenhum Olhar fazem parte de uma 

episteme imediatamente reconhecível – as Sagradas Escrituras – mas recontextualizados, com 

sentido invertido, potencializador do rebaixamento, do grotesco, sustentado sobre sua própria 

lógica: a do trágico, ou seja, a do homem como refém de um universo fragmentário, de 

impossível apreensão. Além disso, é preciso considerar, com Bornheim que “Deve haver algo 

no homem que possibilite a vivência trágica. Poderíamos chamar de finitude, de contingência, 

de imperfeição ou ainda de limitação o elemento possibilitador do trágico (1969, p.72). A 

relação entre essas dimensões deixa de ser baseada na verticalidade e instaura a 

horizontalidade, pois “O traço marcante do realismo grotesco é a transferência ao plano 

material e corporal, ao da terra e do corpo, na sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, 

espiritual, ideal e abstrato” (BAKHTIN, 1987, p.17). A lógica do trágico, aqui, se escora no 

rebaixamento ao sublinhar o lado corporal e material do homem, ou seja, suas imperfeições, 

suas limitações e sua finitude. 

Em Nenhum Olhar, no Livro I, há uma família completa, isto é, constituída por José, sua 

mulher e seu filho, que remete à Sagrada Família. No Livro II, porém, José, filho de José, é 

solteiro e sua família é composta pela mãe e – com alguma distância – pelo primo Salomão. No 

Livro I, José desempenha o papel de pai; no Livro II José é tão somente o filho. Nota-se, 
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porém, que no Livro I, José, embora vivo, é um pai que se aliena completamente da realidade, 

sucumbe à depressão e acaba por suicidar-se.  

No Livro II, o leitor tem ciência de que o pai de José se suicidara quando este último 

ainda era bebê:  

José era filho de José. Tinha o mesmo nome do pai, e dele sabia as poucas 
respostas que lhe tinham dado às poucas perguntas que fizera, sabia que era 
igual a ele, porque era o que o velho Gabriel sempre lhe dissera desde 
criança. És igualzinho ao teu pai. Nunca ninguém tivera coragem de contar a 
José a forma como o pai morrera, mas José tinha aprendido com o luto 
carregado da mãe que esse não era um assunto do qual se falasse 
(PEIXOTO, 2005, p.102).  

 
Enquanto na Bíblia José é representante humano da figura paterna na Sagrada Família, 

portanto uma presença protetora, similar ao pai divino onipotente e onipresente, em Nenhum 

Olhar a ausência paterna reforça o rebaixamento que permeia o texto. Há uma oposição entre o 

José do Livro I e o filho sagrado da Bíblia, na medida em que a morte do primeiro significa o 

fim enquanto a do segundo anuncia uma nova vida. Em Lucas 23, 28 o filho sagrado, a 

caminho do calvário, afirma: “Filhas de Jerusalém, não choreis por mim; chorai, antes, por vós 

mesmas e por vossos filhos! Pois, eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as 

entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram!” 

Em Nenhum olhar, momentos antes de se enforcar, José anuncia: 

Mulher, filho, pai, mãe, irmã, não chorem por mim. Ainda há as searas para 
as crianças. Ainda há as crianças. Guardem as lágrimas para um dia de mais 
alta nomeada. Guardem as lágrimas para o dia em que morrerem as searas 
nos olhos das crianças, para o dia em que morrerem as crianças. 
(PEIXOTO, 2005, p.97) 

 
Tanto no modelo quanto no intertexto, trata-se de um pedido e de um aviso. O pedido: 

não chorar por aquele que parte; o aviso: chegará a hora em que terão outros motivos para 
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chorar. Nesse sentido, dialogam em convergência. Porém, o avesso da concordância logo se 

revela porque o conteúdo de cada um desdiz o do outro. O texto bíblico menciona a 

esterilidade como valor positivo em vista do futuro; a narrativa trata da morte da esperança 

figurativizada na morte das searas nos olhos das crianças e na própria morte das crianças. 

 Além disso, a morte do filho sagrado foi prevista: “Eis, porém, que a mão do que me 

trai está comigo, sobre a mesa. O Filho do Homem vai, segundo o que foi determinado, mas ai 

daquele homem por quem ele for entregue” (Lucas, 22, 21) e tem um propósito de salvação: 

“É agora o julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo; e, 

quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim” (João, 12, 31), em oposição ao suicídio 

de José que, no romance, não significa nada, não altera a ordem das coisas: “Hoje, morro eu. E 

eu morrer não é nada na ordem implacável do mundo” (PEIXOTO, 2005, p. 97). Decide 

matar-se, vai até uma árvore e se enforca. Não há nada de grandioso nisso, nada de heróico. 

Sua morte não tem um propósito ulterior nem ninguém a presencia 

Verifica-se, também, que, em João 14, 2, Jesus dirige a palavra aos seus discípulos e 

anuncia que um dia eles estarão ao seu lado e terão a vida eterna: “Na casa de meu Pai há 

muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e 

quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, 

onde eu estiver, estejais vós também”. 

No intertexto, em contrapartida, o tom é oposto:  

E, onde estiver, não poderei tocar-te, como nunca pude. E essa angústia será 
maior, porque nunca mais poderei ver-te, nunca mais poderei ouvir o teu 
silêncio e toda a esperança que um dia tive será nula. Morto, assistirei ao 
negro absoluto que nenhum homem pode suportar em vida. Nenhuma luz, 
nenhuma luz. E é para isto que tenho de caminhar. E poucos metros me 
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separam da lonjura imensa desse sítio. Sofrer será a continuação de sofrer. A 
vontade que nunca tive, não terei. E os meus passos já não são meus, nunca 
foram. Tudo é último. Os campos resistiram um dia mais, e amanhã não 
existe (Id., p.96). 

 
O romance aparta-se da vida espiritual e limita a vida humana à sua existência material, 

o que resulta em sua dessacralização. Contradiz as idéias de futuro e retorno expressas no 

fragmento bíblico e o presente se torna a única dimensão temporal. A ressurreição do filho 

sagrado é subvertida e rebaixada tanto no Livro I quanto no II, porque ambos reiteram a idéia 

da finitude humana:  

José e a sua mãe, Salomão e a sua mulher, o demônio, a cozinheira viúva, 
todos morreram, no meio de todos os homens e mulheres que morreram, 
como pontinhos de uma multidão gigante a morrer no mesmo instante sem 
poder entender que morria e que morria tudo. Todos desapareceram e não 
deixaram nada, e não deixaram sequer o pequeno nada que existe dentro do 
nada que existe dentro do nada. (Id., p.191). 

 

Em lugar da transcendência salvadora que permeia o discurso bíblico, há a imanência 

destruidora da contemporaneidade, a realidade material, com tudo o que tem de efêmero, uma 

vez que “sempre se está irrecuperavelmente no mundo, que é organizado, se o é, em estruturas 

locais e temporais que operam sem referência a causas secretas ou últimas” (CONNOR, 1993, 

p.98); “o local, o limitado, o provisório” (HUTCHEON, 1991, p. 68) e suas múltiplas verdades 

têm como fim último a dor do mundo da qual, no universo do jovem Autor português, 

ninguém será poupado. 

Enquanto o texto bíblico se duplica voltado para o futuro e a divisão dos testamentos 

em “antigo” e “novo” sugere a renovação, em Nenhum Olhar, o futuro não existe: “Sou pouco, 

sou insignificante, sou um passado de desencontros e enganos, sou o gesto de olhar este céu, sou 

futuro nenhum e esta certeza” (PEIXOTO, 2005, p.187).  
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Há, no texto, um retorno cíclico que se verifica não só pela duplicação de José no Livro 

II como, por exemplo, na repetição de discursos do Livro I no Livro II. José afirma, no Livro 

I: “Penso: se o castigo que me condena se fechar em mim, se aceitar o castigo que chega e o 

guardar, se o conseguir segurar cá dentro, talvez não tenha de suportar novos julgamentos, 

talvez possa descansar” (Id., p. 11). E, de forma idêntica, no Livro II: “Penso: se o castigo que 

me condena se fechar em mim, se aceitar o castigo que chega e o guardar, se o conseguir 

segurar cá dentro, talvez não tenha de suportar novos julgamentos, talvez possa descansar” 

(Id., p. 142). Os trinta anos que separam os dois Josés não impedem que ambos sofram e 

pensem da mesma maneira e expressem sua dor identicamente, palavra por palavra, reforçando 

o tom de ladainha da narrativa. 

Ademais, se nas Sagradas Escrituras o processo de duplicação (Antigo Testamento e 

Novo Testamento) se constrói por meio da coordenação, em Nenhum Olhar (Livro I e Livro II) 

ocorre por meio da subordinação. Na Bíblia esse recurso fundamenta-se na independência 

porque, ainda que as profecias do Antigo Testamento se concretizem no Novo Testamento, 

ambos podem ser tomados separadamente. Na narrativa de Peixoto, no entanto, os Livros I e 

II são interdependentes. À idéia de liberdade expressa nas Sagradas Escrituras contrapõe-se a 

de ligação essencial entre as duas partes do romance. 

Estrutura em L, bipartição, anáfora, citação, são os expedientes de que se vale José Luís 

Peixoto para – como ele próprio afirma – compor o seu Alentejo, árido, desértico, habitado por  

indivíduos do limiar, do aquém/além, do sim/não, do sempre/nunca e ... do nada/nada.  
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NATUREZA E (CRÍTICA À) MORAL EM O RETRATO DE VÉNUS, DE 
ALMEIDA GARRETT 

 

Henrique Marques Samyn
1
 

 

 

Apenas a ingenuidade ou a desinformação poderiam justificar a crença de que a 

polêmica gerada em torno da publicação de O retrato de Vénus, em 1821, não foi − ao 

menos em parte − planejada pelo próprio Almeida Garrett. Conquanto já o insinuasse o 

próprio desenrolar dos fatos (desde as conscientes provocações aos setores políticos e 

religiosos mais reacionários que encerrava o poema, que granjeariam a já esperada reação 

liderada por um Agostinho de Macedo dissimulado sob pseudônimos, até o retumbante 

triunfo de Garrett diante do júri, em 4 de outubro de 1822, perante o qual se defendeu da 

denúncia de abuso da liberdade de imprensa), a prova cabal de que a sucessão de eventos 

foi calculada pelo então jovem poeta é a astuciosa manobra empregada para lograr a 

publicação pela Universidade de Coimbra. Basta mencionar que, a fim de obter a aprovação 

do próprio reitor, Fr. Francisco de S. Luís − algo explícita e estrategicamente referido na 

Advertência que encerra O retrato de Vénus −, Garrett a submeteu ao olhar censório não 

como seria publicada, mas em uma versão expurgada de trechos que mais afrontavam o 

juízo conservador, como já demonstrou Ofélia Paiva Monteiro (1971, v. I, p. 238-239). 

Observe-se que, ainda assim, o beneditino considerara excessivos certos trechos do poema 

− restrição previsivelmente ignorada pelo poeta, o que explica o fato de, após a publicação 

do volume, nenhum exemplar haver sido remetido ao reitor acadêmico. 

                                                 
1 Pós-doutorando no Departamento de Literatura Portuguesa da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro Artigo (UERJ). Este trabalho foi concebido como desdobramento do projeto "A Poética de 
Almeida Garrett: Razão, Subjetividade e Verdade", realizado sob a supervisão do Professor Doutor 
Sérgio Nazar David, contemplado pelo Programa Nacional de Apoio ao Pós-Doutorado/FAPERJ. 
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A celeuma provocada pelo poema garrettiano deve ser compreendida a partir dos 

elementos próprios do momento histórico em que se inscreve; pode-se assim perceber que 

certas acusações dirigidas à obra não parecem tão despropositadas quanto a argumentação 

de Garrett pretende fazer crer. Ainda que ao poema de modo algum sejam pertinentemente 

atribuíveis certos qualificativos aventados pelos reacionários polemistas − mormente o de 

tratar-se de uma obra blasfema e ofensiva ao catolicismo, acusações presentes já na 

primeira carta, veladamente assinada por Agostinho de Macedo ("Hum Catholico 

Romano")2 −, Garrett emprega sua verve de modo astucioso, de modo a explorar 

ambiguidades que acabam por constituir um discurso bifronte, próximo da "expressão 

filosófica" que, naquele momento, explicitava sua orientação política e melhor vincava o 

contraste ideológico. 

Nas próximas páginas, buscarei demonstrar de que modo o discurso poético de O 

retrato de Vénus, analisado em conjunto com o texto da promotoria e a defesa apresentada 

por Garrett perante o júri, permite uma leitura que o aproxima de posições radicais da 

época − sem que, na verdade, filie-se o poeta a esses extremismos. Para dizer de modo 

mais claro: Garrett soa deísta, sem com efeito alinhar-se ao deísmo; soa blasfemo, sem 

contradizer a ortodoxia católica − tudo isso de modo a constituir um calculado jogo 

estratégico que lhe permite apresentar-se, publicamente, como um opositor dos setores 

reacionários, justificando assim o epíteto (que mais tarde atribuiria a si mesmo) de "Alceu 

da Revolução de Vinte" 3. A fim de favorecer a síntese, concentrarei esta exposição em dois 

temas fundamentais de O retrato de Vénus, que se implicam mutuamente: a figuração da 

                                                 
2
 As diversas cartas publicadas na imprensa que constituem a polêmica sobre a obra de Garrett 

foram compiladas por Maria Antonieta Salgado (1983). A primeira carta foi publicada em 23 de 
janeiro de 1822; a última, em 26 de março do mesmo ano. 
3
 Garrett refere o epíteto em nota acrescentada à ode "À Pátria", na segunda edição (1853) da Lyrica 

de João Minimo. 
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Natureza e a problematização crítica da moral. 

Com efeito, os trechos da obra selecionados para a composição da denúncia contra 

Garrett são precisamente aqueles que facultam uma perspectivação da moral a partir de 

uma concepção iluminista da Natureza. O "primeiro abuso" denunciado no libelo de 

acusação, formulado pelo promotor fiscal Philipe Arnaud de Medeiros4, incide 

precisamente sobre o trecho do poema que a seguir transcrevo (GARRETT, 1821, p. 15): 

 
Tu, do universo creador principio, 
Venus! oh mãe d'amor, ho mãe de tudo! 
Que amor é tudo, que só tu com elle, 
Ambos creastes, e regeis o mundo, 
Que a natureza sois, ou ella é vossa 

 

Afirma a acusação: "por este modo de escrever", Garrett nega a existência de um 

Ente Supremo, em seu lugar constituindo "um principio a que chama natureza", fabulizado 

"debaixo do nome de Venus, e de Cupido". Defende-se Garrett: "Eu não conheço na 

natureza senão duas forças, a da attracção, e a da repulsão. Por ellas se equilibram os 

corpos, por ellas gravitam"; e, após expor superficialmente alguns outros princípios da 

física newtoniana, conclui: é "esta attracção, este principio de vida que anima o Universo", 

o que seu poema personifica em Vênus, a deusa do amor, visto que "amor se chama a 

attracção animal da especie mais nobre". Alega o poeta que, se optou pelo nome da deusa, 

isso se deveu a uma necessidade artística: não lhe caberia, observando o que exige o texto 

literário, expor "friamente em um poema todo o systema das attracções de Newton"; desse 

modo, empregou alegoricamente o nome da deusa porque "assim o pediu a poesia". 

Outros trechos poderiam ser destacados, afirma a promotoria − que se excusa, no 

entanto, de fazê-lo, antecipando a possível defesa: "porque podem desculpar-se com 

                                                 
4
 Tanto o libelo de acusação quando o discurso de defesa são apresentados por Gomes de Amorim, 

1881-1884, v. I, p. 264-272. 
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pinturas, e ficções Poeticas". O trecho anteriormente exposto é, portanto, o que os 

acusadores de Garrett consideraram exemplar das imposturas que encontraram na obra; 

também desse modo me servirei dele para o exame das questões anteriormente propostas. 

Não obstante, acrescento outra passagem − não menos afrontosa ao ideário conservador 

−, que diz respeito a um desdobramento importante, já na esfera dos costumes. Refiro-me 

aos seguintes versos (GARRETT, 1821, p. 12): 

 
Ah! se o gôsto supremo a um deus não peja, 
Porquê mesquinhas leis nos vedão barbaras 
Tam suave pecar, doce delicto, 
Antes virtude, que natura ensina. 

 

Trecho relevante por encerrar uma crítica, de ordem moral, que com efeito 

constitui o desdobramento da perspectivação da natureza adotada pelo poeta em O retrato 

de Vénus − assunto de que me ocuparei mais à frente. 

Não é por acaso que, em sua defesa, Garrett cita especificamente o nome de 

Newton. Há uma intenção estratégica precisa, de notável eficiência: ao fazê-lo, não só o 

poeta remete sua concepção de natureza para o inaugurador inconteste de um novo 

paradigma, como também busca inserir-se numa perspectivação conciliatória que, iniciada 

pelo próprio Newton, não reconhecia haver entre a ciência e a religião o abismo que 

muitos, igualmente a partir do paradigma newtoniano, não tardariam a explorar. Embora 

Newton tenha desempenhado um papel crucial para a formulação de uma ideia moderna de 

natureza, tanto por seu pressuposto ontológico acerca da uniformidade dos fenômenos 

naturais quanto por sua restrição às especulações apartadas da experimentação, teve o 

cuidado de não favorecer desdobramentos conflitantes. Para isso, estabeleceu como 

objetivo da investigação científica revelar a causa última da criação, tratando de ocultar os 

aspectos heterodoxos de suas concepções religiosas, como observou Richard Westfall 
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(1993, p. 303-304). Contudo, isso não obstaria que outros levassem até as últimas 

consequências o novo paradigma; desse modo, ao lado da perspectiva conciliatória, que 

buscaria harmonizar a ciência com a religião e vislumbrar na máquina do mundo a obra 

divina, floresceria a perspectiva deísta, representada exemplarmente por Voltaire (e mesmo 

a ateísta, em que avultariam nomes como d'Holbach e Diderot). Por outro lado, derivaria 

da concepção de religião natural dos deístas o questionamento em torno de uma 

moralidade natural, ou seja: determinada não por princípios revelados, mas pela ordem 

racional da natureza. 

Dada a notória força que historicamente a religião católica exerceu no âmbito 

peninsular, não é de se estranhar que, no caso de Portugal, já ao longo do século XVIII 

tenha predominado a perspectivação conciliatória. Pedro Calafate (1994), estudando as 

concepções de natureza naquele período em Portugal, elencou cinco autores que seguiram 

a orientação newtoniana (Luis António Vernei, padre Teodoro de Almeida, frei Manuel do 

Cenáculo, Bento José de Sousa Farinha e António Ribeiro dos Santos) e apenas um "caso 

dissonante": o padre Manuel Álvares, que se opôs a Newton ao defender que se excluísse a 

consideração da Primeira Causa do âmbito da física. Já no século XIX, julgo relevante 

destacar apenas uma personalidade − não um filósofo ou cientista, mas um escritor − que 

se dedicou a louvar as conquistas do físico inglês: o já mencionado Agostinho de Macedo, 

que escreveria versos como estes em Newton: poema (MACEDO, 1813, p. 12-13) − 

 
Eu sinto, eu sinto hum Deos; não foi do Acaso  
A milagrosa producção do Mundo!  
Obra só foi do Artifice supremo:  
Hum rio origem tem, o effeito causa.  
Tantas estrellas lucidas dispersas  
Nesta estendida cúpula azulada,  
Esta Lua, este Sol, o dia, a sombra,  
(Constante alternativa;) a luz, e os ares  
São cifras com qu'escreve a mão suprema  
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De hum Ente Summo, Sapiente, Immenso. 
 

Ao recorrer a Newton em sua defesa, Garrett rechaça, portanto, um possível 

alinhamento com iluministas mais radicais − mas isso não quer dizer que O retrato de Vénus 

não permitisse uma leitura extrema (bem como outros escritos seus dessa época, em que 

transparece a influência de um filósofo materialista como Helvétius5); de fato, essa leitura 

viria a calhar sobretudo no campo da moral, uma vez que o recurso à ordem evidenciada 

pela natureza forneceria um importante argumento para o combate ao moralismo beato e à 

mudança dos costumes desejada por Garrett. Ao qualificar como "doce delicto" o "suave 

pecar", transvalorando-o como "virtude" a partir da ordem natural, Garrett confrontava o 

obscurantismo religioso, justificativa dogmática para leis "barbaras", com a evidência 

oferecida pela sensibilidade. Abriam-se, desse modo, as portas para uma reavaliação da 

moral a partir de um novo olhar sobre a relação entre Deus e a natureza. 

Uma solução para essa querela foi proposta por Ofélia Paiva Monteiro (1971, p. 

235), para quem o jovem Garrett, "numa hora de combate e no ardor da juventude", 

"impregnado de filosofismo e reprovando asperamente tanta atitude da Igreja Católica", 

escolhera uma expressão filosófica para expressar um ideário que, na verdade, era válido 

"quer na perspectiva cristã, quer na da religião natural ou do ateísmo". A impetuosidade 

juvenil teria, portanto, determinado o ousado tom do poema garrettiano, gerando suas 

ambiguidades. 

Gostaria de, partindo da conjetura formulada por Ofélia Monteiro, postular a 

hipótese de que a expressão adotada por Garrett se devesse, para além do "ardor da 

juventude", também a uma intenção deliberada. Sendo o poeta um leitor de Rousseau, 

                                                 
5
 Cf., p.ex., o artigo publicado no Jornal da Sociedade Literária Patriótica em 1822, editado por Augusto 

Costa Dias (Garrett, 1985). 
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Helvétius e Voltaire, representantes de um Iluminismo mais radical que − ao arrepio das 

tendências conservadoras − cada vez mais se afirmava em Portugal; e estando Garrett 

pronto a defender-se, uma vez questionado seu respeito à religião, evocando a autoridade 

de Newton e concepções filosóficas mais aceitáveis perante uma postura religiosa 

conservadora, não seria possível aventar que explorara de modo consciente as 

ambiguidades, de modo a permitir uma leitura extrema (que seria, previsivelmente, a 

explorada pelos reacionários), vincando sua posição ideológica?  

Garrett, portanto, teria desejado menos propor concepções contrárias à religião do 

que escrever de uma maneira que lhe permitisse ser lido como um autor mais radical do 

que, de fato, era − o que seria estrategicamente importante para demarcar sua posição 

oposta aos reacionários, num primeiro momento. E esse posicionamento era ainda mais 

relevante no que tange a O retrato de Vénus, uma vez que, como ressalta José-Augusto 

França (2002, p. 139), o processo, "muito mais que literário e mesmo filosófico", "era 

político, nestes anos de violência polêmica em que se jogava o futuro imediato do País". 

Embora posteriormente viesse a rechaçar essa postura − vejam-se as restrições ao 

discurso afeito ao "filosofismo" expostas no tratado Da educação (GARRETT, 1829, p. 23, 

nota) −, fato é que, naquele primeiro momento, Garrett agia pragmaticamente de acordo 

com as regras do jogo político, em que os matizes do discurso e o que por eles é insinuado 

constituem lances de importância capital. Almeida Garrett, portanto, afirmava-se não 

propriamente como um revolucionário radical, mas como um pensador moderno, cujo 

compromisso fundamental era o combate às tendências reacionárias do Portugal 

absolutista; e como um escritor hábil no esgrimir as armas da ironia, recurso que ocupa um 

espaço fulcral em toda a sua obra. 
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 CIDADE, PAISAGEM DE DESABRIGO, NA  

POESIA PORTUGUESA CONTEMPORANEA 
 
 

Ida Alves* 
 
 

 A leitura contínua de um conjunto de poemas portugueses mais recentes tem nos 

mostrado a recorrência de um olhar peculiar sobre o espaço citadino e sua vivência 

cotidiana traduzida num gesto de escrita melancólico e insatisfeito. Tais poemas originam-

se de poetas que apresentam certos pontos em comum: começaram a publicar a partir do 

final da década de noventa, com idade a variar de vinte a trinta anos, utilizam um léxico 

simples e corrente, prosaico mesmo, exploram o sentido da visão como determinante na 

relação do sujeito com o mundo e, ainda, figuram sujeitos líricos em deambulações físicas 

ou imaginárias a expressar vivências triviais no perímetro urbano que os cerca. 

 Como é produção literária ainda próxima e em movimento, não pretendo formular 

juízos analíticos conclusivos, mas evidenciar o modo crítico como essas escritas se fazem 

na realidade atual de um mundo tecnicamente desenvolvido em termos de ferramentas de 

comunicação e com diferentes experiências do tempo e do espaço decorrentes de novos 

meios materiais e virtuais de mobilidade. Um certo conjunto de nomes pode ser destacado 

com facilidade, embora cada um deles tenha seu próprio perfil poético, o que impede desde 

já a ideia equívoca de um grupo unitário ou um movimento específico: Manuel de Freitas, 

Jorge Sousa Braga, Carlos Luis Bessa, Rui Pires Cabral, Jorge Gomes Miranda, Daniel 

Filipe, Luis Quintais e Pedro Mexia. Nos seus livros já publicados ao longo da última 

                                                 
*
 Professora Associada de Literatura Portuguesa do Instituto de Letras, Universidade Federal 

Fluminense. Pesquisadora do CNPq. A partir de outubro de 2011, bolsista da CAPES em 
estágio pós-doutoral na Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, por seis meses, para 
desenvolvimento de pesquisa sobre “Visualidade e experiências do urbano na poesia portuguesa 
contemporânea”. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

467 

 

década, encontra-se matéria de interesse para verificar formas de pensar e dizer essa 

contemporaneidade tensa e mutável, e suas conseqüências existenciais e culturais. 

Entretanto, no espaço limitado desta comunicação, tratarei somente de algumas vozes com 

anotações muito incompletas.  

 Entre elas, a de Manuel de Freitas bem pode exemplificar esse quadro poético por 

ser, não por acaso, nome citado e invocado em poemas de alguns dos outros poetas acima 

referidos. Sua lírica, que já se efetiva em mais de vinte e cinco títulos (alguns correspondem 

a pequenas brochuras em edições econômicas; outros já se apresentam em livros mais 

encorpados sob a chancela de editoras portuguesas consagradas à poesia, como a Assírio & 

Alvim), é, de diferentes ângulos, provocativa e sintomática de um estado de existência na 

virada do século XX para o XXI. Não quero mais tocar na questão dos “Puetas sem 

qualidades”1, prefácio que, há uma década, assinou e polemicamente abriu espaço para a 

divulgação de seu nome no panorama lírico português. O que me importa pensar é o modo 

como esse poeta jovem estabeleceu seu lugar de fala em meio a fortes poetas seus 

contemporâneos que trabalham de forma mais insistente a reflexão metapoética e a 

constituição da imagem poética num horizonte estético mais largo e complexo. Sua escrita 

se declara em situação de ruína e de restos, seja em termos das relações intersubjetivas, 

como também do sujeito com o espaço circundante, seja em relação às exigências da 

considerada alta poesia. Com versos ritmados pela ironia e mesmo escárnio, explora ad 

nauseam o sem sentido da vida e das palavras, rejeitando fórmulas de apaziguamento 

existencial. Sua poesia é literalmente “sem saída”, mesmo formalmente, se for considerado 

que o sujeito lírico deambula de livro a livro nos mesmos locais de rotina, retoma versos 

                                                 
1
 Sobre esse material, remeto o leitor a artigos meus intitulados “Os poetas sem qualidades na 

poesia portuguesa recente” In: PEDROSA, Celia, 2006, p. 217-227, e “O conflito de opiniões na 
poesia portuguesa: o esterco lírico e o grito do anjo” In: PEDROSA, Celia; ALVES, Ida, 2008, p. 
118-132. 
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anteriores, repete imagens, preso que está a uma rede de sensações experimentadas numa 

determinada realidade citadina (as ruas atravessadas do cotidiano, os prédios conhecidos, o 

interior de  bares,  quartos de hotéis anônimos), sem encontrar pouso ou segurança. Essa 

ficcional deambulação física desdobra-se também em uma deambulação mental no 

contínuo jogo com a memória, no contato tenso entre permanência e finitude ou no 

enamoramento da morte que lhe permite uma “especialização no horror.” (FREITAS, 

2010, p. 117). Para comprovar essa percepção, basta atentar para os últimos versos de 

alguns poemas publicados em A última porta (2010), uma coletânea de textos de seus livros 

anteriores: 

 

Não fosse tão triste o corpo que perdemos 
na noite, esta vida cheia de morte. (p.10) 
 
 
Não há nada a fazer, 
nenhuma palavra nos salva. 
Somos sempre contemporâneos da merda. (p.12) 
 
 
A vida, devo-o ter dito já, também pode 
ser isto – a violenta dor de alma, 
a dor simples e gasta de ser isto apenas: 
 
a alma nenhuma. (p.19) 
 
 
Já acabaram para uma delas as tormentas 
de estar aqui, as difíceis águas 
deste mundo homicida. Navegar não é preciso, 
e de pouco serve viver. A morte sabe o que faz. (p. 21) 
 
E ninguém sabe que sonhos o baleiam 
quanto por fim regressa e a cidade 
é um negrume incerto que explode p'ra outros 
em outros lugares onde também não desejou estar. (p. 28) 
 
 
Todas as cidades se assemelham, 
escoadouros de ninguém, 
pátios de sorrisos mortos, 
gastos campos de batalha. 
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Todas as cidades, ao silenciarem 
o amor, são iguais. Sozinhas 
de novo, entre os detritos do costume, 
estas palavras que não dizem. (p.106) 
 
 
Os mortos sabem-no. 
A sabedoria é inútil. 
A poesia também. (p.117) 
 
 

 

 Para quem deseja acompanhar o movimento da poesia mais recente de língua 

portuguesa, é bastante produtivo acompanhar, no âmbito português, como a poesia de 

Freitas nomeia os tempos líquidos em que estamos todos imersos, em que nada dura mais 

que breves momentos, logo substituído por outras demandas, num constante e ininterrupto 

suplício do desejo insatisfeito. Aliás, nada de satisfação2 nessa escrita, mas muita 

incompletude, muita falta, muito vazio, quadro que se apresenta também nos outros poetas 

destacados. Daí a afirmação de que temos nessa poesia a exploração renovada da elegia, um 

canto de réquiem, em tonalidade portuguesa, dedicada ao próprio poeta ou à própria poesia 

ou, em sentido mais largo, à propria História. Rui Lage, no estudo “Somos aquilo que 

perdemos: a elegia e as suas perdas na poesia portuguesa moderna e contemporânea”, 

publicado na Revista Relâmpago, n. 27, toda dedicada a pensar o elegíaco, propõe exatamente 

a nomeação “elegia histórica” para dar conta dessa “perda de ordem colectiva ou nacional” 

(p. 172) que se manifesta insistentemente nesses versos. 

 Mas a inteligência da poética de Freitas e de outros seus semblables como Carlos Luis 

Bessa, Jorge Gomes Miranda e Rui Pires Cabral parece residir na tensão recorrente entre o 

canto, ainda que arruinado, que se faz de livro a livro (logo, uma forma de permanência)  e 

                                                 
2
 Jogo aqui com a etimologia do substantivo “satisfação”: do Latim satis, “bastante, suficiente, em 

quantidade adequada” e  facere: “fazer do modo desejado”.   
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o desencanto da vida, das palavras e do sujeito (o passageiro, o inútil, o finito). São poéticas 

paradoxais por se efetivarem a partir de sua própria negação. 

 A poesia de Bessa, por exemplo, explora as ruas e a vida cotidiana com esse olhar 

que constata que “há lugares em que a solidão se monumentaliza” (2004, p.13). Sua figura 

de poeta maldito se desenha na intercessão de Baudelaire, Cesário Verde, Álvaro  de 

Campos, percorrendo a cidade e a poesia com a certeza de que os trajetos são inúteis, 

“perante o continuum de indiferença” (2004, p. 45). “[...] Sou um poeta maldito, mimético, 

de / tradição urbana. E sofro. Porque falho./ Porque não pertenço a nenhum lado. Entro 

no / automóvel e colapso. Nunca tenho lugar / para estacionar e conheço mal as técnicas / 

de chegar primeiro, demarcar terreno e / gritar bandeira! Sou um poeta vulgar […]” (2007, 

p. 31) ou “[…]A rua, único /lugar que te acolhe, apesar de / não veres senão o que te 

expulsa.” (2004, p. 15) e, em poema dedicado ao Manuel de Freitas, “[...] E gostaria, como 

tu,/ que a vida fosse tão-só o que é / sem que me sentisse espectador ou cúmplice. / 

Gostaria que não doesse tanto.” (idem, p. 65). 

 Já Jorge Gomes Miranda acrescenta a esse discurso de desabrigo e desolação “pelas 

ruas de uma cidade irreconciliável” (2003, p. 13) a atenção crítica sobre as mídias que 

transformam tudo em espetáculo amortizador das consciências. A visualidade é 

problematizada na medida em que é efeito de uma tecnologia que serve à produção massiva 

de mercadorias de consumo, tornando tudo uma cena indiferente, inclusive a violência e a 

dor humana. Muito elucidativo seria ler em detalhe o conjunto de seis poemas intitulado 

“Descrição da Guerra em Bagdad”, cujos versos dialogam diretamente com o conjunto de 

poema “Descrição da Guerra em Guernica”, de Carlos de Oliveira. O meio agora de 

produzir visões é não a pintura, como “chose mentale” de Da Vinci, mas a câmera 

televisiva, e o horror se concentra na impessoalização de qualquer sofrimento, afastado de 
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nós por meio da tela. 

 

I 
Entra pela janela 
o repórter de imagem; 
com a câmara de filmar ao ombro; 
minucioso, habituado 
aos interiores de pedra, 
aos objectos 
que jazem na fuligem; 
os seus olhos urbanos 
sentem-se sufocar diante dos símbolos 
desta destruição: crateras, 
corpos calcinados; 
e faz um zoom: numa parede em ruínas,  
escorre ainda a 
mancha de um quadro. 
(2004, p. 6) 

  

 
 Poética, como as outras, extremamente visual, a relação poeta e mundo, poeta e 

cidade, dá-se realmente num desencontro contínuo: o que se contempla é artificial ou 

comercial ou destruído ou “malogro terminal da natureza” (idem, p. 62), n“este mundo, 

sem abrigo” (título de um dos seus livros). “Visto deste ângulo a vida parece um açougue,/ 

o amor uma promessa mutilada.” (idem, p. 58). 

 Junte-se Rui Pires Cabral, com versos em que uma voz coletiva enuncia sua 

descrença e desolação no tecido da cidade: 

As cidades doem, estão dentro de nós 
mantidas por laços de fumo e desejo 
têm muros úteis e portas escondidas 
que dão para a noite, como certos livros,  
e há amores que vivem a horas tardias 
[…] 
As cidades cansam, estão nos nossos 
 
dias, têm mil janelas de azul virtual 
que nunca sossegam e nunca terminam 
e há corpos que ensinam a temer a morte, 
sombras que circulam nas redes do escuro 
e homens que ferem para não chorar.  
 
(2009, p. 29) 
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ou 
 
Skippin 
 
na estrada mal alcatroada 
do subúrbio 
onde havia fábricas e o dia 
era um tormento 
 
quando a luz veio 
nos postigos e o teu corpo 
não me serviu de resgate 
 
tudo perdido em favorecido 
das grandes rodas 
da angústia no autocarro 
 
(1997, p. 29)  
 
 

 

 Esses são poetas comunicantes (e poderíamos explorar muito mais essa questão 

muito atual de comunicação, comunicabilidade, comunicar em poesia)3, claramente leitores 

uns dos outros, mas há ainda outros, fora desse círculo, como um Pedro Mexia, um Luis 

Quintais, por exemplo, igualmente questionadores de um mundo urbano onde as paisagens 

se artificializam e desaparecem ou se transformam numa outra natureza. Em todos, porém, 

não há síntese possível, o que dá a essa poética aparentemente simples, direta e 

confessional o seu tom mais complexo. Num olhar mais vertical, problematizam-se, no 

fundo, as transformações na experiência do tempo, espacializando-o na realidade 

contemporânea das aglomerações urbanas, onde se avolumam os sentimentos de descrédito 

e distopia dos ocidentais de hoje. Não é à toa a invocação de Cesário Verde, jovem poeta 

finissecular que, de maneira magistral, figurou em bom português, o emparedamento do 

homem que devia se adaptar a um novo espaço urbano na encruzilhada entre um mundo 

                                                 
3
 Sobre o tema, indicamos MARTELO, Rosa. 2004 e 2007. 
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histórico que findava e um outro, sob a égide da modernidade capitalista, que se 

aproximava de forma veloz e inexorável, desestruturando organizações mentais e 

rompendo estruturas sociais partilhadas. 

 Essa vivência desconcertada do tempo torna-se ainda mais traumática em 

sociedades de forte memória histórica e economicamente fundadas no trabalho agrário, 

como a portuguesa, pois a velocidade das transformações exigidas por uma realidade em 

ritmo diferente de produção e promoção econômico-social altera violentamente relações 

intersubjetivas e entre o sujeito e o espaço comunitário. A poesia de que falo torna muito 

visíveis esses cortes e conflitos com seus versos melancólicos e desafinados a dizer as 

experiências de desencontro e desilusão em relação à vida diária. Poetas europeus de língua 

portuguesa, estes jovens escritores sinalizam o ápice de uma crise de valores e de linguagens 

num contexto sócio-político-econômico conturbado e pessimista.  

 Assim, com o pressuposto de que a poesia referenciada aqui não é um discurso  

indiferente, fechado em si, autotélico, mas, muito ao contrário, uma atenção minuciosa ao 

mundo circundante,  pode-se compreender essa produção poética como discurso agônico 

de sujeitos urbanos pós-anos oitenta que já não têm a utopia modernista para levar adiante, 

e nem encontram algo para ocupar esse lugar vago. Isso me faz pensar no compositor / 

cantor brasileiro, Cazuza, que morreu em 1990 aos 32 anos, cujas letras disseram muito 

bem a perda de heróis e a orfandade de ideais para os jovens da sua contemporaneidade. E 

cito a letra de uma de suas canções, sabendo também que muita dessa poesia portuguesa 

recente se coloca em diálogo com o rock, a música pop americana e inglesa das décadas de 

70 a 90. 

 
Ideologia 
  
Meu partido 
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É um coração partido 
E as ilusões estão todas perdidas 
Os meus sonhos foram todos vendidos 
Tão barato que eu nem acredito 
Eu nem acredito 
Que aquele garoto que ia mudar o mundo 
(Mudar o mundo) 
Frequenta agora as festas do "Grand Monde" 
 
Meus heróis morreram de overdose 
Meus inimigos estão no poder 
Ideologia 
Eu quero uma pra viver 
Ideologia 
Eu quero uma pra viver 
 
 
O meu prazer 
Agora é risco de vida 
Meu sex and drugs não tem nenhum rock 'n' roll 
Eu vou pagar a conta do analista 
Pra nunca mais ter que saber quem eu sou 
Pois aquele garoto que ia mudar o mundo 
(Mudar o mundo) 
Agora assiste a tudo em cima do muro 
 
Meus heróis morreram de overdose 
Meus inimigos estão no poder 
Ideologia 
Eu quero uma pra viver 
Ideologia 
Eu quero uma pra viver 
 
 
 
© Warner Chappell 
 
63540908  
 

 

  

 Cazuza, na música popular brasileira, deu voz a esses sentimentos de desilusão e 

vazio. E se a música é, no Brasil, uma forma de poesia fundamental para nosso imaginário, 

torna-se bem representativa essa produção do jovem cantor que morreu prematuramente 

mas deixou um conjunto de canções em que esquadrinhou o seu tempo e sua realidade 

com um olhar arguto e sem piedade. 
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 Em Portugal, cabe a essa poesia mais jovem espelhar os impasses de uma realidade 

globalizada e tecnológica que vai, progressiva e intensamente, indiferenciando as 

subjetividades em prol de um processo massificador que visa o crescimento do consumo, o 

fortalecimento do materialismo, o poderio do capital. Poesia, portanto, da escassez 

existencial e da subjetividade obsedante que precisa espacializar-se para poder dizer o EU, 

hoje, mais do que antes,  um signo vazio. E aqui chego ao ponto que, no fundo, importará 

discutir ainda ao pensar a poesia mais recente: terá se tornado o lirismo um anacronismo, 

um resto articulatório, cujo “lugar não é assegurado nem na linguagem nem no mundo” 

(MAULPOIX, 2002) ou um gesto, por isso mesmo, cada vez maior de resistência?  
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TEXTUALIDADES HÍBRIDAS: DINÂMICAS GENOLÓGICAS NAS 

LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: O CASO DE ANGOLA* 

 

Inocência Mata1 

 

O Cânone Ocidental, apesar do idealismo ilimitado daqueles que 
o abrem, existe precisamente para impor limites, para estabelecer 
um princípio de medida que é tudo menos político ou moral. 

Harold Bloom 

 

 

1. ENTRE A TRADIÇÃO LITERÁRIA E O CÂNONE 

 

Começo este texto de forma inusitada, convocando um teórico que sei ser, em 

determinados espaços académicos (sobretudo dos espaços ditos periféricos – africanos e 

latino-americanos e, porventura, de língua portuguesa tout court), maldito. Porém, em 

reflexão que me provoca – no sentido etimológico desta palavra: desafiar, estimular, incitar 

ou, até, perturbar. A provocação reside no facto de, apesar de Harold Bloom ser explícito 

nos nexos e referências culturais em que se baseia para “classificar” o cânone ocidental, 

bem visíveis na enunciação  do título da polémica obra – The Western Canon: The Books and 

School of the Ages –, continuar a ser citado para  se expressar a crítica ao poder regulador do 

cânone, que o próprio Bloom considera como critério importante no processo de 

                                                 
* Este texto decorre de pesquisas no âmbito do projecto Transmission & transformation des 
genres littéraires dans les pays lusophones, da  Équipes “Sociopoétique” et “Littératures 20/21” do 
Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS),  Université Blaise-Pascal 
(Clermont II) de que vai resultar a publicação Transmission & Transformation des Genres Littéraires dans 
les Pays Lusophones (Clermont-Ferrand, PUBP), organizada por Saulo Neiva (no prelo). 

1 Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa/Centro de Estudos Clássicos. 
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canonização, pelo  facto de não serem contempladas outras matrizes literárias, culturais e  

civilizacionais. 

É uma atitude ambígua, esta – de que, confesso, já participei (pensando eu nas 

literaturas africanas, sejam as escritas em línguas europeias quanto em árabe ou suaíli, para 

me referir apenas às mais portentosas em termos de línguas não europeias). Com efeito, 

por um lado reconhece-se, como fez o crítico beninense Tidjani Serpos, que as 

ressonâncias literárias (em forma de estratificações literárias modais, genológicas e 

funcionais) convocadas pelo escritor africano, e que o orientam e lhe servem de modelo – 

no caso do romance, que como o conhecemos é um género europeu – lhe são fornecidas 

durante a sua educação formal: como se pode adivinhar, essa educação se não se fez, grosso 

modo, durante o colonialismo continua a plasmar a filosofia do que se entende por 

“literário” pois, como se sabe, continua a perdurar nos meandros da superstrutura cultural 

das sociedades pós-coloniais (SERPOS, 1994, p. 8); por outro,  sugere-se que a 

originalidade do escritor africano está precisamente na capacidade de subverter a tradição 

literária ocidental, em formas que logram conter a experiência africana – o que desqualifica, 

enquanto formulação adequada à compreensão global do fenómeno literário africano, o 

modelo ocidental.  Do mesmo modo, ao mesmo tempo que se reverbera a matriz 

eurocêntrica – nitidamente ocidentalocêntrica, aliás – dessa conceituação bloomiana, se ancora 

nela para se pensar a questão do cânone nas literaturas africanas. Nisso reside a 

ambiguidade na relação que mesmo os críticos de Bloom mantêm com ele: criticam-no, 

mas servem-se dele para pensar o cânone… 

No entanto, é evidente que para além do seu poder regulador, a dimensão da 

originalidade é também um  parâmetro matricial para Bloom no seu inventário conceptual 

de cânone, assim como o significado das formas literárias no sistema da literatura. É aqui 
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que a conceituação de Bloom me serve de ancoragem, quando penso nas formas literárias 

cultivadas pelos escritores africanos, mesmo consciente do facto de a conceituação 

bloomiana não relevar de matrizes outras que não as ocidentais (europeias e americanas)2. 

É que pensando o sistema (literário) como “corpus ou conjunto de obras que fundam a 

tradição (e a memória dela) e que se constituem como modelos de estabilização do 

sistema” (MATA, 2010, p. 59), pode concluir-se que a tradição (cânone?) que estabiliza os 

modernos sistemas literários africanos de língua portuguesa, como instituição literária que 

são, tem uma natureza direccionada para três processos: a construção da ideia de nação e 

do ideal do nacional; o mapeamento dos seus alicerces identitários, cuja força geratriz é 

movida pela privação e pela falta; a modelização do sentir urbano como fautor da 

consciência nacional. Pode dizer-se serem estes parâmetros a modelar as formas de 

representação nas literaturas africanas e que hoje funcionam como “tradição literária”.   

Estas considerações são um ponto de partida para se perceber como as transformações 

mais relevantes que ocorreram na literatura, do passado colonial ao presente pós-colonial, 

foram mais visíveis na prática narrativa. Vou falar, por isso, da  f icção narra t iva  nas 

l i te ra turas a fr icanas,  detendo -me mais  na  l i te ratura  angolana porque se 

t ra ta  daquele  si s tema que me permite ,  com mais exemplos ,  essa 

abordagem diacrónica .  

 

 

                                                 
2 Como se sabe, Bloom classifica as influências ou os livros que vão marcar o cânone ocidental 
sendo que se obras em sânscrito aparecem na Idade Teocrática (porque, segundo ele, tiveram 
influência no cânone ocidental), as não europeias, agrupadas como “América Latina”, “África” 
“Índias Ocidentais” aparecem apenas naquilo que ele considera “Idade Caótica” – e mesmo assim 
dizendo que não está certo acerca delas “pois a sobrepopulação literária é um perigo para muitas 
delas” (BLOOM, 1997: 499).  
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2. DAS FORMAS LITERÁRIAS (E) DAS IDEOLOGIAS ESTÉTICAS  

 

Já atrás afirmei que uma reflexão sobre as formas de representação literária nas 

literaturas africanas, no passado (período colonial) e no presente (período pós-colonial), 

dizem do forte diálogo entre as opções ideológicas da escrita de intenção literária e as 

formas literárias, em termos de modo e género. Quando, durante a era colonial, a literatura 

cumpriu uma função extratextual (e no caso dos Cinco foi subsidiária do discurso 

nacionalista, a poesia foi a forma privilegiada de expressão literária através da qual o 

estético se incumbia de efectivar o movimento da “narração da nação”. Embora 

predominasse a poesia narrativa (pensemos em poemas-contos como “Uma Quissama”, de 

Cordeiro da Matta; “Eu e os passeantes”, de Caetano da Costa Alegre; todos os poemas do 

“Romanceiro” de Ilha de Nome Santo,  de Francisco José Tenreiro; “Carta de um 

contratado”, “O grande desafio”, de António Jacinto; “O içar da bandeira”, de Agostinho 

Neto; “Namoro” e “Sô Santo”, de Viriato da Cruz; “Ninguém” e muitos outros poemas de 

Karingana ua Karingana, de José Craveirinha  – para citar apenas alguns poemas dessa época) 

– , a narrativa era a prática menos cultivada, com alguma excepção de textos de ficção 

cabo-verdianos, contando-se muito poucos cultores, mais em Angola, é certo (e  Luandino 

Vieira, Arnaldo Santos, António Cardoso são nomes mais  conhecidos desse período) do 

que em Moçambique, por exemplo onde o nome de Luís Bernardo Honwana, autor de Nós 

Matámos o Cão Tinhoso (1968),  se inseria no corpus dos mais representativos contistas e 

estoriadores dos anos de chumbo da escrita anticolonial, ou de Baltasar Lopes, autor de 

Chiquinho (1947), como sendo o primeiro romance realmente cabo-verdiano (embora seja 

interessante discutir a significado e o âmbito deste advérbio de modo – realmente – tão 

utilizado pelos estudiosos neste contexto).  
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Após a independência, foi-se gerando a urgência da análise e do questionamento, 

uma vez que se acelerava o  movimento de suspensão da erosão do “vínculo social” que a 

“narrativa da nação” efectivara. A literatura já não se pensava, quase exclusivamente, com 

essa função textual, isto é, na relação entre o sistema literário e o cultural, o emissor e o 

receptor. E foi na prática narrativa que, pelas possibilidades lógicas de existência deste 

modo, como modo que acompanha o devir do homem e o projecta no futuro, que mais se 

evidenciou a mudança, tanto que diz respeito ao assunto quanto aos meios mobilizados na 

actualização deste modo. É desse tempo os textos mais marcantes das literaturas africanas 

– e estou a pensar tanto em narrativas mais tradicionalistas como naquelas que começam a 

reflectir sobre a condição pós-colonial – melhor, ainda pós-independência. No caso dos 

Cinco, e particularmente de Angola, se antes temos narrativas – romances – mais 

tradicionalistas (Ngá Mutúri, ainda no século XIX, mas depois O Segredo da Morta, 1935, de 

António de Assis Júnior, Uanga, de Óscar Ribas), já nos anos 50, diferentemente das outras 

áfricas, a narrativa era já política: lembro sobretudo Terra Morta, de 1949, e Viragem, de 

1957, Luandino Vieira com a Cidade e a Infância, de 1957, ou Luuanda, de 1964, ou ainda As 

Sementes da Liberdade, de 1965, de Manuel dos Santos Lima (Por que o político naquelas 

áfricas vem depois da independência e na África de língua portuguesa muito antes?). 

A motivação primordial desta postura, que tem a ver com a ética da criação, foi a 

apetência para a revitalização da utopia que alimentou a ideologia nacionalista, e que logo 

na  primeira década da independência se transformou em intensa distopia, a antecipar na 

sociedade a assunção do “pensamento da diferença” e da negociação das diversas 

identidades, tanto grupais como segmentais ou individuais. 
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Entre as transformações mais relevantes que ocorreram nesta prática, destaco duas 

das mais originais: o diálogo com a história e com a tradição oral, com modalidades  que se 

foram/vão metamorfoseando em cada gestação autoral e geo-cultural.  

 

3. DO DIÁLOGO INTERSEMIÓTICO OU DA ILUSÃO DO ORAL 

 

Se, por razões de oportunidade, a temática era o quotidiano da cidade de Luanda ou 

de Lourenço Marques ou, no caso de Cabo Verde, da emigração e da densa3 insularidade, a 

cartografia das relações socioculturais e raciais representava espaços sitiados na sua 

dinâmica humana pela “fronteira do asfalto” (Luandino). No caso das cidades acima 

referidas, é preciso dizer que para atrás, embora com continuidade na temporalidade 

anticolonial, assinalara-se pouco trabalho de escrita narrativa, destacando-se o caso 

angolano, como atrás já foi referido, com António de Assis Júnior  e Óscar Ribas que 

encenaram quotidianos do mundo rural então em completa ausência das tematizações 

literárias de metropolitanos. Mas por essa altura, nas décadas de 50-60-70, as cidades 

coloniais – e Luanda particularmente –  erigia-se a metáfora da nação na construção do 

discurso de identidade.  

É assim que da Luanda literária dos anos difíceis emergiam valores socioculturais 

que relevavam da intersecção conflituosa entre o modus vivendi do asfalto e do musseque e se 

faziam modelo de um espaço que se pretendia nacional, com novos actores, já sem laços 

assumidos de uma identidade étnica, sociocultural e regional localizada. A prática narrativa 

privilegiava a estória, forma que recupera a tradição oral e a transfere à escrita, 

                                                 
3 Densa porque não apenas geográfica, como ainda psicológica. 
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estabelecendo-se assim os paralelos ouvinte-leitor e contador de histórias-escritor que 

anulava uma qualquer visão disjuntiva entre oralidade e escrita e fazendo do “local da 

escrita” também o da voz que a palavra escrita intenta recuperar: 

Minha estória. 

Se é bonita, se é feia, vocês é que sabem. Eu só juro não falei mentira e 

estes casos passaram nesta nossa terra de Luanda. 

(VIEIRA, “Estória da galinha e do ovo”. Luuanda, 1988, p. 153) 

 
Embora sendo um dos loci importantes da construção da identidade e da gestão da 

alteridade nas literaturas africanas, não é no sentido de oralidade que neste contexto se 

compreende tradição, isto é, com significado estrito de um registo linguístico que se opõe 

ao escrito ou a representação da língua falada nem a perspectiva da oralidade como 

transposição recriativa da realidade. Convém dizer que há, no entanto, papéis enunciativos 

desempenhados por agentes em situações comunicativas cujas acções locucionais visam um 

efeito oralizante.  

Tampouco me parece produtiva a perspectiva da oralidade como transposição 

recriativa da realidade em que há papéis enunciativos desempenhados por agentes em 

situações comunicativas cujas acções locucionais visam um efeito oralizante, nem no 

sentido de “tradição oral” que, na sua acepção primordial compreende corpora das “formas 

[literárias] fundamentais da tradição oral” (Jan Vansina), também referidas como “literatura 

de tradição oral”, “literatura de transmissão oral”, “literatura de expressão oral”, ou até 

“literatura popular” e “literatura tradicional” – designações não consensuais cuja discussão 

não cabe no âmbito desta breve reflexão4.  

                                                 
4 Este assunto das designações é tão polémico que um dos maiores críticos da área, Walter J. Ong, 

não consegue resolver a questão quando propõe a expressão “verbal art forms” (1977: 14): formas 

de arte verbal, sim, porém, oral ou escrita? 
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O que importa, neste caso, é perscrutar o deslocamento, para a escrita  autoral, da 

lógica da convivialidade social, que advém da mundivivencialidade, escopo do universo dos 

contos da tradição oral – que muitas vezes é simplificada como sendo a reconversão da 

oralidade em escrita. Se se pode ver esse processo como podendo afectar a imediata 

legibilidade dos mundos culturais, vale lembrar que essa oralidade da literatura mais não é 

do que a o conjunto dos procedimentos linguísticos, de natureza estilística, que conformam 

a ilusão da oralidade (a que Alioune Tine designa “oralité feinté”, oralidade fingida) e as 

categorias intelectuais da oralidade escrita. Neste caso, é estimulante ler literatura que, 

como resultado do labor estético individual, não descura a dimensão ideológica da escrita 

que é, também, a transmissão de valores – de que a oratura é o repositório privilegiado em 

sociedades em que a escrita é ainda um privilégio. Neste contexto, não é despiciendo o 

facto de em O Último Voo do Flamingo, por exemplo, a dificuldade do tradutor não se 

colocar ao nível linguístico, mas na “língua cultural”, com reflexos na tradução dos 

mundos. Mais do que da oralidade do discurso, o que está em causa é a filosofia subjacente 

ao código semiótico em que são vazadas e mimadas as experiências africanas, e que uma 

personagem de Mia Couto assim sintetiza:  

 

Não é a língua local que eu desconheço. São esses outros idiomas 

que me faltam para entender Luar-do-Chão. 

(COUTO, 2002, p. 211) 

Longe vai a polémica da oposição entre géneros ontologicamente africanos (a 

estória, por exemplo) e a géneros europeus (o romance), equívoco de que  Adrian Roscoe 

(1971, p. 76) não se livra quando afirma que para uma criança africana o romance (novel) é, 

como forma literária, um género imposto, de que ela até pode vir gostar, porém, que “a sua 
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vida, a história da sua sociedade – numa palavra, a sua cultura – a predispõem naturalmente 

para a estória” (story).  

Creio que se trata, mais do que de pura recolha, imposição ou “tradução cultural”, 

de um processo de transformação, ou de reinvenção genológica, laminado por 

transformações estéticas (vejam-se os contos de Birago Diop5 e, mais recentemente, os de 

Odete Semedo6), que conforma a ideia da africanização dos géneros literários pela 

intertextualização com as modalidades do oral. Trata-se, enfim, de de uma poética 

enraizada na valorização da memória das tradições que se transmitem por via literária. Por 

isso uma dessas modalidades reside no resgate da riqueza do património etnográfico e dos 

valores tradicionais do repósito oral para os ficcionalizar, levando-os à categoria de fábula 

ou mito, no sentido aristotélico dos termos. Porventura um complexo exemplo desta 

modalidade é Lueji (1989), de Pepetela, em que o diálogo entre as vozes da tradição (nas 

versões dos mitos segundo Lueji, Tchinguri e Chinyama e, até, de Ndumba ua Tembo e do 

Tchibinda Ilunga) e a história se realiza de forma tão completa. Mas vale citar ainda, nesta 

ficcionalização de “formas simples” (André Jolles), A Morte do Velho Kipacaça (1987), de 

Boaventura Cardoso, O Feitiço da Rama de Abóbora (1996), de Cikakata Mbalundu 

(pseudónimo de Aníbal Simões), duas obras da literatura angolana em que se manifesta essa 

reinvenção que pode ainda ser complementada com a recodificação de formas tradicionais 

e sua integração noutra realidade ficcional e ideológico-política, como é o caso de Lenha 

Seca (1986), também do angolano Costa Andrade. 

                                                 
5
 Les Contes d'Amadou Koumba (1947), e Nouveaux Contes d'Amadou Koumba (1958).  

6
 Sonéá: Histórias e Passadas que Ouvi Contar – I, e Djênia - Histórias e Passadas que Ouvi Contar – II 
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Como já afirmei em outro lugar (1995)7, a desconfiguração de formas orais, 

designadamente misoso e maka8, numa forma escrita, a estória, é, aliás, uma das 

particularidades da ficção angolana, desde os princípios do século XX, com os trabalhos de 

Óscar Ribas, continuando com os “cantores” da Luanda da fronteira entre o asfalto e o 

musseque. Estudiosos da literatura angolana, como Carlos Ervedosa e Helena Riáusova, 

têm colocado na narrativa oral as matrizes da estória que, a partir da segunda metade do 

século XX, foi veículo de subversão da hegemonia do discurso literário metropolitano, ao 

afastar-se da contenção estrutural do conto e incorporando elementos do discurso oral, 

próprios da prática da contação oral, como já referido anteriormente nos exemplos 

retirados do emblemático livro de Luandino Vieira, Luuanda (1965), reeditada mais 

recentemente em O Cão e os Calus (1985): 

 

E isto é a verdade, mesmo que os casos nunca se tenham passado. 

(VIEIRA, “Estória do ladrão e do papagaio”. 1988, p. 122) 

 

As cenas que se vão narrar passaram no ano de 1980 e seguintes, nessa 

nossa cidade de Luanda. No século passado, portanto. Século sibilino. 

(…) 

Mas previno que qualquer dissemelhança com factos ou pessoas 

pretendidos reais foi involuntária. 

(…)  

E o meu sonho… se foi. Com ele começa a vossa fala. 

(PEPETELA, 1985, p. 9/10/186) 

 

                                                 
7 Inocência Mata, “Uma reflexão sobre os modelos de representação na literatura angolana”. 

AAVV., Repensando a Africanidade. Anais do I Encontro de Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa (Niterói, 01-04 de Outubro de 1991). Niterói: EDUFF, 1995. 

8 Misoso: histórias tradicionais de ficção que incorporam o maravilhoso, o extraordinário e o 

sobrenatural; maka: histórias tidas como acontecidas que, funcionando como exempla, visam instruir 

distraindo. Classificação de Héli Chatélain, retomada por Carlos Ervedosa em Roteiro da Literatura 

Angolana, Lisboa: Edições 70, 1979 (p. 9-10). 
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Estas são estratégias que são reinventadas a partir daquelas que são actualizadas nos 

rituais de contação, em que os ouvintes são convocados quer para responderem a 

interpelações directas do portador da palavra (até para testar o grau de envolvência da 

audiência) quer para participar nos momentos musicais da narrativa. Em qualquer caso, os 

ouvintes “sentem-se” também como autores da narrativa.  

Por outro lado, tal resgate, em situação de sincretismo da voz (tradição africana) e da 

letra (o cânone literário vigente), passa pela reinvenção de elementos do mitológico e do 

imaginário colectivo Vozes tradicionais, saber gnómico codificados em formas simples”, 

segundo André Jolles), estórias obliteradas, tempos rasurados pela ideologia colonial, vozes 

sussurrantes como se estivessem submersas pela noite colonial… Em todo o caso, mais do 

que uma prolífera reinvenção do significante e do significado, ou de uma inventividade da 

língua, trata-se sim da metamorfose da expressão e sua substância, portanto, da 

revitalização de uma cultura que durante muito tempo ficou invisível e inaudível no seu 

veículo de expressão.  

Trata-se, afinal da oraturização da escrita. Por isso, muitas vezes  para se chegar ao 

desvelamento dos sentidos do escrito, há que passar, quase produtivamente, pelas fontes e 

os recursos linguísticos das suas matrizes assim como pelas formas verbais da oralidade e 

interpretação de seus valores – vale dizer, valores éticos, morais e ideológicos das 

comunidades de que emanam e por que elas pautam o seu modus vivendi, o modus operandi e o 

modus faciendi, no quotidiano, na interpretação do passado e na planificação do futuro. Pela 

obra que se enraíza no húmus da sageza da oratura se conhecem também as estratégias de 

gestão das mudanças com que se confrontam e que lhe são impostas pela dinâmica da 

história. Tal se vê também em Parábola do Cágado Velho em que Ulume, o velho que dialoga 
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em monólogo com o Cágado, consegue, com base nos princípios de tolerância que lhe 

ensinam os factos da cultura e da história, perceber tanto o inusitado comportamento de 

Munakazi, a jovem esposa, e os facciosismos ideológicos dos dois filhos desavindos. 

 

4. EM JEITO DE CONCLUSÃO: DA TRANSMISSÃO À TRANSFORMAÇÃO 

 

O senegalês Makhily Gassama, já aqui citado, ao reflectir sobre o objecto de 

pesquisa do escritor europeu e o (negro-) africano, afirma que, enquanto este busca novos 

modos de expressão, aquele pesquisa a matéria, que não lhes vem da mesma maneira: o escritor 

africano tem atrás de si a cultura africana que lhe é transmitida através da oralidade, 

enquanto o escritor europeu tem como pano de fundo a cultura greco-latina que é 

transmitida de geração em geração pela escrita (GASSAMA, 1978, p. 21).  

Talvez seja também nesta visão disjuntiva que assenta a visão de  Paul Zumthor 

quando analisa a relação entre oralidade e escrita, afirmando ser este lugar (o dos códigos 

literários) o da voz que a palavra escrita tem de recuperar. Ou ainda a percepção disjuntiva 

do escritor queniano Ngugi wa Thiong’o ao considerar que essa voz só pode ser perpetuada 

numa literatura em línguas africanas, na esteira, aliás, de  Adrian Roscoe. Embora seja 

importante contextualizar todas estas considerações – que porventura de forma apenas 

argumentativa aqui englobo no conjunto de “visão disjuntiva” – elas apontam para um 

essencialismo não produtivo que subjaz ao estudo da oralidade e suas categorias. É que 

normalmente ele, o estudo, remete para uma ideologia disjuntiva segundo a qual a 

ontologia africana é oral, enquanto a da Europa, num estado diferente de desenvolvimento, 
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seria a civilização da escrita9. Quando, na verdade, a originalidade destas literaturas – e no 

caso, destas transformações genológicas – é devida ao diálogo entre as duas configurações 

culturais. 

É esse diálogo que assegura a continuidade e a adaptação que permite 

transformação da diferença das formas literárias cultivadas pelos escritores africanos, num 

jogo de diferenciação que aponta para afirmação identitária por via da fala, pois, como 

lembra Michel Wieviorka, “a experiência da alteridade e da diferença foi, em todos os 

tempos, acompanhada de tensões e violências” (2003, p. 17). Esta reflexão é retomada 

pelo beninense Noureimi Tidjani Serpos que a alarga à ideologia cultural ao afirmar que:  

 

(...) Quando o escritor africano se põe a escrever, conscientemente ou 

não, ele já é levado a enquadrar o seu pensamento dentro de formas 

ideológicas chamadas romances, teatro, etc. Pouco importa, parece, que a 

sua cultura tenha conhecido esse tipo de diferenciações literárias ou não. 

(SERPOS, 1994, p. 8) 10 

 

Este é um condicionamento a que está submetido o escritor africano: as referências 

literárias dos africanos, e não apenas de aqueles que estudaram no período colonial ou em 

países do Ocidente, são, por razões que aqui não cabem, europeias. Isto é, um romance 

africano pode acabar por ser lido a partir de um horizonte cuja escala de valor releva de 

outros modelos literários, quase sempre de matriz ocidental. Porque o colonial ainda é uma 

presença obsidiante, vivendo muitos lugares do mundo ainda em função da experiência 

                                                 
9 Já se sabe que esta questão já foi discutida, e resolvida, por Cheikh Anta Diop em Nations Négres et 

Culture (Paris: Présence Africaine, 1954) e por Joseph Ki-Zerbo em Histoire de l’Afrique Noire (Paris: 

Hatier, 1972). 

10 A afirmação original de Serpos é: “(...) quand l’écrivain africain se met à produire, consciemment 

ou non, il est déjà sommé d’identifier sa pensée dans les formes idéologiques appelées roman, 

théâtre, etc. Peu importe, semble-t-il, que sa culture ait connu ce genre de différenciations littéraires 

ou non. » 
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colonial, moldada em outros parâmetros (com reflexos na educação), o imaginário literário 

(do) africano acaba por resultar quase sempre numa sedimentação eurocêntrica, que propõe 

o solapamento dos particularismos (vistos como locais) e a aquisição da cultura universal – 

leia-se ocidental. 
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O GUERRILHEIRO ANGOLANO QUE ANTECIPOU LYOTARD 

 

 

 Jane Tutikian1 

 

 

Muito se tem falado sobre o riso nos trabalhos acadêmicos – seja ironia, seja paródia, 

seja sátira – e não raramente, hoje, nesses trabalhos, o riso se vincula ao que se entende por 

uma literatura pós-moderna.  

Sobre o riso, a distinção é tímida.  O conceito de riso aparece envolvido com outros 

conceitos, como o humor, ironia, comédia, sátira, grotesco, resistindo, assim, a uma definição 

definitiva tanto na Filosofia quanto na Psicologia e na estética. Falemos, então, por enquanto, 

de formas do cômico. Mas a pós-modernidade também não é tão clara. Sobre ela se abrem 

discussões nas buscas de colocar em evidência,  impressas no texto, suas características e, aqui, 

sem evocar Jameson e Huchteon, tomo emprestado marcas simplificadas reconhecidas pela 

portuguesa Maria Alzira Seixo (SEIXO,1999, p.91-100):  1. A  obra retoma a história oficial e a 

relê ficcionalmente – estabelecendo a função dialógica bakhtiniana, como dois discursos em 

confronto; 2. Evidencia a preocupação estética, insere-se na grande renovação da narrativa do 

século 20, que une tempo/espaço à condição humana e à renovação da linguagem; 3. 

Estabelece um diálogo da literatura consigo mesma e 4. Utiliza-se da ironia, da paródia, da 

                                                           
1 Doutora em Literatura Comparada. Professora Associada do Instituto de Letras da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: jtutikian@terra.com.br 
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colagem, seja transferindo o foco da narrativa para os excluídos, idealizando-os, seja pela 

intrusão do  narrador. 

Para início de conversa serve, mas sem que esqueçamos uma das mais geniais 

colocações de Fernando Pessoa (PESSOA, 1966, p. 106), ao tentar explicar a explicação para o 

fenômeno heteronímico: “como todas as classificações bem pensadas, é esta útil e clara; como 

todas as classificações, é falsa”.  

De fato, a falsidade se assenta, sempre, na incompletude da definição, até porque a 

questão não se esgota aí. Sempre alguém haveria de perguntar: mas e tomando-se a história da 

África e aqui neste estudo, a das ex-colônias portuguesas, notadamente Angola, quando 

Inocência Mata afirma, não muito distante, na ABRAPLIP de Niterói, em 2005, que a 

descolonização não aconteceu para as ex-colônias? Se não se pode falar em pós-colonialismo, 

como nós, habitantes de um tempo de exaltação do pós podemos falar em pós-modernidade ou 

em literatura pós-moderna naqueles países? Aliás, o africanista Patrick Chabal (1998) chega a 

afirmar que é improvável que para a massa de homens e mulheres comuns nas cidades e vilas  

africanas a influência do pós-modernismo  seja significante.  

Vejamos o que diz o africanista: 

 
A pós-modernidade, enquanto tal, é irrelevante no terceiro mundo, esse 
conceito está enraizado na cultura e na sociologia ocidentais. 
A verdade do argumento pós-moderno é que o mundo contemporâneo, e as 
identidades individuais são guiadas por cruzamentos culturais relativos.  As 
mudanças nas tecnologias e a globalização criaram condições para que as 
sociedades experenciem progressivamente a influência da diversidade 
cultural. A força moral ou religiosa absoluta, coletiva, está em declínio e a 
criatividade de individualismos é vista como força para nutrir a realização 
artística e científica. (...) 
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Mas é preciso ver que o pós-moderno também é contestado na literatura 
ocidental. E os fundamentos ora baseiam-se no seu relativismo, outros 
acreditam na sua necessidade para o estabelecimento do cânone. 
Além disso, críticos do pós-modernismo apontam para a confusão existente  
entre a necessidade de compreender a multiplicidade dos acontecimentos 
culturais presentes na sociedade moderna e a necessidade de reter um sentido 
culturalmente significante. Eles negam que as mudanças na quantidade de  
percepções e valores referem também a perda da identidade cultural ou ao 

abandono de modelos culturais específicos. (CHABAL, 1998, p. 215) 
 

É interessante, entretanto, observar que, se é uma tentativa de construção de resposta 

à pergunta possível – Como falar em pós-modernidade...? ou, especificamente, em literatura 

pós-moderna –  o próprio Chabal recorre a uma resposta bastante discutível. Ilustrada dentro 

da literatura, Chabal (1998)   cita – como quase todos os outros estudiosos da pós-modernidade 

– os Versos Satânicos de Salman Rushdie como portadores da promessa e da ambiguidade da 

literatura pós-moderna, na medida em que combinam a arte do Ocidente e a inspiração da 

cultura não ocidental.  Referindo-se aos africanos, Patrick Chabal  recorre a Soyinka,  que 

estabelece um diálogo com o  Ocidente sem perder a essencialidade africana, seja na inspiração, 

seja na sensibilidade artística, mas refere-se, também aos contos de Mia Couto  como instâncias 

do pós-modernismo na nova literatura da África.  

De fato, não são apenas os contos (e  crônicas) de Mia Couto que se colocam dentro 

dessa  concepção do processo de transfiguração, as narrativas longas também se inserem. 

Entretanto, a partir de tal premissa – a escrita pós-moderna como a combinação da inspiração 

da arte africana com a solução  ocidental – , sempre vai restar uma questão outra: mas não é o 

que marca a literatura africana de língua portuguesa, de modo geral, esta combinação? Neste 

caso, a marca do sistema literário das ex-colônias, devido mesmo ao processo de conversão 
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ideológica utilizado pelos portugueses, a superposição cultural, seria a pós-modernidade. 

Definitivamente, este mote para classificação não serve, até porque a pergunta permanece.  

Há, entretanto, que se considerar a ponderação de Patrick Chabal (1998), quando 

percebe que a cultura  pós-moderna ocidental pode  ter  (e inevitavelmente tem, penso eu) 

consequências na cultura não ocidental, uma vez que a  revolução na informação tecnológica vai 

negociar a forma de ocidentalização  cultural, que vai, ao mesmo tempo, atrair e ofender, mas 

em qualquer caso, transformar. Por outro lado, qualquer noção de individual, como 

multicultural ou universal pode dificultar o entendimento do comportamento africano, como 

entrar em contradição com a re-tradicionalização das sociedades africanas com noções de pós-

modernidade. 

            Pois bem, me parece que se pode afirmar que as negociações se estão estabelecendo. Não 

por características comuns à literatura criada nos países de língua portuguesa, mas por 

singularidades dentro do sistema literário e, cá entre nós, seria inevitável.  A contística de João 

Melo ilustra o que quero colocar. 

O dia em que o Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida (2006) abre com uma sátira 

absolutamente inteligente a este nosso tempo na África e o título da primeira estória é o 

"Usurpador", um usurpador de identidades dos mortos.  

Vale a pena recorrer a Hutcheon (1989)  agora, quando afirma que sátira é extramural, 

enquanto a paródia é intramural. Assim, a paródia consiste num recurso literário que joga com a 

transcontextualização de textos, enquanto a sátira, que não é uma técnica, é um gênero que se 

utiliza para criticar uma situação extra-literária. 
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A identidade, ou os elementos identitários, que percorrem toda a obra de Melo, 

retornam enfaticamente no texto – absolutamente risível –  “O pato revolucionário e o pato 

contra-revolucionário”. Aí, o povo angolano é desenhado  pelo viés da sátira.  

 
Os angolanos, além de gostarem de makas, de farrar até de manhã, de chegar 
tarde aos seus compromissos e de usar e abusar do humor, inclusive contra eles 
mesmos, também sempre foram pós-modernos avant la lettre. Iconoclastas, 
não levam nada demasiado a sério, chegando ao ponto de abandalhar – este 
termo pode ser pouco literário, mas, enfim, o que fazer, se o próprio escritor é 
angolano? – completamente as lições, os modelos e as regras que o mundo tem 
tentado, desde sempre, impor-lhes. A história contemporânea está cheia de 
exemplos que confirmam a profunda e multiforme irresponsabilidade dos 
angolanos. (MELO, 2006, p.33)   

 
O narrador recorre à história para comprovar sua tese, obviamente que  na contra-mão, 

desmistificando a história oficial desde a chegada do branco no continente e a escravidão, para 

atingir, astuciosamente, ao hoje: “Enfim, e mais recentemente, os angolanos foram autores de 

duas das mais prodigiosas operações de engenharia social conhecidas na história contemporânea: 

transformaram o socialismo marxista-leninista em socialismo esquemático e o capítalismo 

neoliberal em capitalismo mafioso.” E completa: “alguns autores chamam ao primeiro afro-

estalinismo e o último capitalismo selvagem, mas isso são designações ideológicas, sem qualquer 

serventia, com as quais a boa literatura pós-moderna não deve perder tempo.”  (MELO, 2006, 

p.35)      

É uma estória construída sobre uma situação absurdamente cômica na colocação de 

pressupostos ideológicos entre um guerrilheiro angolano, do MPLA, e  o camarada Chung Park 

Lee, da Coréia do Norte, onde o primeiro fora fazer um treinamento e o mote da estória  é:  Se 

um pato puser um ovo em cima da fronteira entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul, a quem 
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pertence o ovo?  , para a conclusão – e aqui a identidade do angolano – ,depois de toda a 

discussão ideológica, de que pato não bota ovo.  

No fundo, o riso é o riso do desfazimento. Até porque  o narrador lá está para 

enfatizar e afrontar esse riso com questões evidenciadas na parte imersa do iceberg ( e eu 

lembro de Hemingway e sua tese sobre o conto). E, é verdade, às vezes, em Melo, nem tão 

imersa .  

Esta estória aconteceu nos anos 60, em pleno apogeu de duas metanarrativas 
fundamentais que se tem digladiado nos últimos duzentos anos. Naquela 
altura, ninguém sabia o que eram metanarrativas, até porque, em nome das 
duas grandes ideologias da época – o liberalismo e o marxismo - , os homens 
enfrentavam-se fisicamente nos campos de batalha (...) os adversários não 
eram, obviamente, meros jogos de linguagem. (MELO, 2006,p.40) 

 
E sobre o seu personagem – ex-cêntrico, como quer a Hutcheon (1991) – afirma: “ 

(...)um desconhecido guerrilheiro angolano, que apenas hoje entra para a literatura mundial, 

antecipou Lyotard...” (MELO,2006, p. 40)   Quer dizer, nem a chamada pós-modernidade    ( 

ou sobretudo a pós-modernidade) escapa a esse narrador sarcástico. 

A identidade também está presente em Filhos da Pátria e trabalhada pelo cômico como 

em "O efeito estufa", onde conta com todas as trangressões formais possíveis –  interrupções, 

explicações e digressões do narrador, o diálogo com o leitor , antecipações –  a história do 

estilista negro Charles Dupret, o mais "acérrimo defensor da autenticidade angolana." (MELO, 

2008,p.59)  

As opções estético-epidérmicas do estilista foram consideradas uma lufada de 
ar fresco no amorfo panorama da moda local, o grito do Ipiranga dos jovens 
criadores autóctones e até mesmo uma autêntica revolução político-semiótica, 
digna não somente de figurar nas revistas especializadas de todo o mundo, 
mas também de ser estudada por Barthes e Umberto Eco, se acaso eles 
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fossem capazes de olhar um pouco para lá ( ou melhor, para cá ) do 
Mediterrâneo. (MELO, 2008, p.62)  

 
Quando tudo parece sucesso, entretanto, o estilista se mostra, em casa, um ditador e, 

como tal, decreta que o bacalhau não mais fará parte da dieta da família. É o mote para que o 

autor possa discutir a identidade, a história, o colonialismo e  Michel Jackson. 

Interessante a construção de “O segredo”, utilizando-se de um fato curioso, também 

risível – e o riso fica por conta da exploração que este narrador faz do fato mesmo: uma mulher 

que, em Haifa, na Colômbia, conseguiu esconder do marido, por vinte e cinco anos, que era 

completamente surda,  denuncia – o que abre ao leitor possibilidades múltiplas de relação entre 

a denúncia e o fato de Haifa – o patrulhamento “da integridade patriótica da literatura nacional” 

(MELO, 2006, p.23) em Angola.   José Mena Abrantes, por exemplo, foi acusado de não ser 

angolano ao escrever A Órfã do Rei .  Trata-se dos “paladinos do fundamentalismo negro-

kimbundo angolano”( MELO, 2006, p.79) , esclarece em “Maria”. “(...) muitos deles, apesar da 

coloração da sua tez, com vestígios caucasianos não apenas nos nomes, mas até na sua própria 

origem familiar -  não serei eu o primeiro a conspurcar a gloriosa literatura nacional com 

personagens espúrias, diretamente retiradas das aviltantes teorias defendidas por Gilberto 

Freire.”  “O mundo actual não é, pois, muito agradável, mas é aquele em que nos coube viver.”, 

dirá o narrador.(MELO, 2006,p.24)   

A inquietação estética de Melo, acentuada neste narrador recorrente e marco da 

unidade das suas “estórias” – contos e algumas muito próximas da crônica, mas, para quem não 

aceitar o já e quase institucionalizado dito de que é conto tudo o que o autor decidir que é 

conto, o amalgamento genológico contemporâneo responde -  coloca, a par da sátira ( e melhor 
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diria se dissesse dentro da sátira),  a  intertextualidade,  e a auto-reflexibilidade em O dia em que o 

Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida, ao mesmo tempo em que estabelece um diálogo , 

do ponto de vista da construção, com os contos de Filhos da patria  ou de Imitação de Sartre & 

Simone de Beauvoir (1999) e O homem que não tira o palito da boca (2009). 

 Sobre a intertextualidade, aqui ela aparece em forma parodística.  Veja-se o caso de “A 

Beleza Americana” (título recolhido ao filme norte americano de 1999, dirigido por Sam 

Mendes), em que D. Augusta chega nos EUA, trabalha com uma mexicana ilegal, com a qual a 

duras penas aprendeu a comunicar-se em portunhol e a cuidar dos netos, quando estivessem 

em casa, mas recusa-se a sair de casa ou a falar inglês. D. Augusta, inclusive, mandou embora a 

professora de inglês depois que esta passa a fazer algumas perguntas: se é angolana? Se em 

angola “vocês “, pretos, casam com brancos? E, apesar do narrador deixar claro que  D. 

Augusta era uma mulher pacata, simples anciã angolana,  e que não sofria nenhum 

constrangimento ou influência ideológica antiamericana, D. Augusta não aceita essas perguntas 

e    nessa noite teve uma longa conversa com o espírito de Toni Morrison, que a visitou 

enquanto dormia, ainda com a imagem e as perguntas de Miss Jennifer no subconsciente.  

 
Ser branco é uma construção, uma invenção dos homens – e ser preto 
também.”, começou “Toni Morrison por dizer-lhe didacticamente: “Quero 
dizer”, acrescentou, “as raças em si e as diferenças entre elas são resultado de 
uma invenção social.” Dona Augusta não entendeu muito bem, mas sentiu 
que estava de acordo e, para ela, isso bastava. (MELO, 2006, p.73)  

 

A intertextualidade tal como é utilizada, insere o texto e D. Augusta na 

contemporaneidade, sendo, portanto, também, agente de temporalidade, gerando traços de 

identificação entre o autor-narrador e o leitor. 
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Mas ela, a intertextualidade, vai ainda mais longe em  "Shakespeare ataca de novo", um 

Romeu e Julieta angolanos e contemporâneos, quando ninguém mais é bobo e o casal amoroso 

que era jovem, moderno, viajado "( não só para o exterior, mas também para Angola, o que é 

mais decisivo do que muitos incautos imaginam), conhecido outras culturas, outras pessoas e 

outras culturas" (MELO, 2008, p.131) casou-se e foi feliz para sempre. 

A auto-reflexividadade (sem querer, aqui, entrar na discussão, também atual, de que a 

auto-reflexibilidade é herança de outros tempos), também marcada pelo riso, volta-se, de forma 

sarcástica, para  a pós-modernidade. Sobre  “O pato revolucionário e o pato contra-

revolucionário”, por exemplo, afirma, ironicamente, que não apenas o guerrilheiro angolano do 

MPLA antecipou Lyotard, como “Pela parte que me toca, estou firmemente convencido de que 

esta estória ainda acabará por entrar numa coleção de contos pós-modernos exemplares.” 

(MELO, 2006, p.41)       

Ou, em “O cão”, passa a responsabilidade – porque este narrador é profundamente 

desestabilizador – para o leitor.  “São os leitores livres, portanto, se  considerarem isso fulcral 

para uma narrativa pós-moderna que se preze.” (MELO, 2006, p.88)  

A grande experimentação fica por conta de “O canivete agora é  branco”  e de "Tio, 

mi dá só cem" a serem lidos de um só fôlego,  ou  “O império da velocidade”, em que o 

narrador constrói três hipóteses de futuro/fim de Luís Carlos, ou em  “O criador e a criatura” 

com seus fragmentos e flash backs, ou ainda, em  "Ngola Kiluanje", em que as intervenções do 

narrador formam um texto paralelo. 
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Importam essas colocações porque é por esse processo de  desconstrução tradicional e 

de desordenamento da narrativa curta que, ao mesmo tempo em que suscita, no leitor, o 

estranhamento, suscita, também a identificação com o autor implicado e, conseqüentemente, 

esse leitor  é tentado a responder a  um chamamento ao jogo de participação e até de 

colaboração na atribuição de sentidos do texto, numa atitude   de cumplicidade intrigada, o que 

é sempre  sedutor, configurando, por parte deste narrador não confiável, o que Paul Ricoeur 

chama de “manobra de sedução”.(RICOEUR, 1997, p.302) Evidentemente que esse 

desmantelamento do convencional não é gratuito. Se por um lado ele é a forma encontrada 

pelo autor-narrador (em algum momento personagem) para melhor representar a realidade 

vivida e imaginada, por outro, há a concepção de que embora a narrativa curta, e aqui – que 

fique claro e talvez eu já devesse ter dito isso antes! -  eu tomo o que Ricoeur aplicou ao 

romance, “ exercerá tanto melhor sua função de crítica social da moral convencional, 

eventualmente sua função de provocação e de insulto, quanto mais suspeito for o narrador”.( 

RICOEUR, 1997,p.282)  

Interessa, ainda observar que o cômico na medida mesmo em que cria uma realidade  - 

que repete e refrata a  própria realidade – fruto da sátira, da paródia e da ironia, que por si só 

são também ambíguas, na medida em que afirmam o que não querem dizer,  ou afirmam o 

contrário do que querem dizer, portanto, coloca-se como a utilização de uma linguagem 

pervertida a clamar por uma tomada de consciência crítica. É quando se promove a 

desmitificação e dessacralização de valores nacionais aparentemente estáveis, até porque há a 

negação de uma identidade fixa “a identidade  é cor de burro fugindo” (MELO, 2006, p.18) , o 
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narrador toma, aqui, o verso de Arlindo Barbeitos, que será epígrafe em Fihos da Pátria,  numa 

Luanda marcada pela corrupção  ( " Elevador" ) , pela violência e a miséria (" Tio, mi dá só 

cem"), num mundo marcado pela velocidade.   

 
O mundo está submetido ao império da velocidade. A televisão reduz a 
realidade a trinta minutos de notícias, intercaladas por anúncios publicitários 
de sete em sete minutos. Bill Gates actualiza os seus softwares anualmente. 
Os processos de decisão, a qualquer nível – estatal, gerencial ou individual – 
estão cada vez mais breves. Os investidores querem ficar milionários da noite 
para o dia. Escritores consagrados escrevem romances cada vez menores, 
talvez com receio de serem considerados demasiado ambiciosos, enquanto os 
jovens querem fama e sucesso antes de publicarem qualquer livro. Os 
adolescentes comunicam-se por abreviaturas através da Internet. O Ocidente 
– que demorou duzentos anos a consolidar as suas democracias – quer que os 
africanos, os latino-americanos e os asiáticos se democratizem, privatizem 
completamente a economia e se deixem penetrar pelo FMI e o Banco 
Mundial em duzentos dias, sem camisinha, sem nada. (MELO, 2006, p.53). 

 

E eu reforço a idéia de sátira, implacável, indignada e divertida,  denunciadora. 

O narrador, então, se pergunta: “ Será este, afinal, o dilema da literatura pós-moderna, 

ou seja, decidir se deve continuar a posicionar-se  diante das grandiosas questões da 

humanidade ou então inquietar-se com múltiplos fait divers da existência quotidiana dos 

homens e mulheres que habitam nosso planeta?”  (MELO,2006, p.25)  

É hora, então de voltarmos ao início deste estudo. Que as marcas apontadas por Seixo 

estão no texto de Melo, é inquestionável. Mas que relação se pode estabelecer com o pós-

colonialismo?  

Margarida Calafate Ribeiro (CALAFATE RIBEIRO, 2004, p. 1-3) diz que não há um 

pós-colonialismo, há pós-colonialismos. Para a autora, o colonialismo, como prática e sistema 

de estabelecimento de relação de poder político terminou, entretanto, o imperialismo, como 
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conceito de dominação econômica e consequentemente social e político, este sobreviveu sob 

novas formas.   

Russel G. Hamilton pode ajudar a esclarecer a questão em um artigo intitulado "A 

literatura dos PALOP e a teoria pós-colonial"  (1999).  Neste artigo, Hamilton evoca Russell 

Jacoby e Appiah para mostrar as diferenças relativas ao entendimento do pós-colonialismo: 

para uns refere-se a sociedades surgidas com a chegada dos colonizadores, para outros, ao 

período que se inicia com a independência. Para uns o termo " colonial" refere-se apenas à 

América Latina, África e regiões da Ásia, para outros abrange tambem Canadá, Nova Zelândia e 

Austrália e EUA. Russel Hamilton, por sua vez, esclarece que pós-colonial  (assim, com hífen)  

refere-se a depois do período colonial, enquanto poscolonial inclui elementos do colonialismo 

ou rejeita as instituições por ele impostas. 

Esta é uma das questões mais complexas em relação à situação africana. Se do ponto 

de vista temporal (histórico) reconhecer o pós-colonialismo é o maior respeito que se pode 

prestar àquelas nações, por outro,  quando africanistas e africanos o negam , então, é preciso 

buscar suporte para a negação e, do meu ponto de vista, vai além do econômico, não está 

vinculada unicamente à condição dos países no pós-independência,  está na relação com o 

Ocidente e a visão de si próprio.  E, aí, concordo com Chabal (1998) quando entende que, 

embora, ostensivamente, o conceito pós-colonial tenha  se tornado uma palavra chave para 

afirmar nossa parte como sociedades multicultural e multirracial,  sua importância é atualmente 

mais profunda, porque envolve o legado do nosso passado – europeu – colonial. 
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Para Hamilton, em se falando de estética, o pós-modernismo é uma espécie de 

vanguarda, o pós-colonialismo, não. Ele traz consigo toda uma carga política e sócio-

ideológica. Isso me faz pensar em Jameson ( 2011) que, ao mesmo tempo em que decreta a 

inseparabilidade, diferencia pós-modernismo de globalização, porque o primeiro diz respeito a 

uma revolução cultural, enquanto o segundo diz  respeito à estrutura  econômica, em outras 

palavras, o primeiro é a face cultural da segunda. 

Mas Hamilton vai mais além e alicerça teoricamente o que quero demonstrar. Para ele, 

"os pós-colonialistas encaram o passado enquanto caminham para o futuro.(...) o passado 

colonial está sempre presente e palpável." (HAMILTON, 2009, p.17) Assim, continua 

Hamilton, "re-escrever e remitificar o passado é estratégia estético-ideológica(...) é componente 

do neo-tradicionalismo que caracteriza aspectos importantes da condição pós-colonial."  

(HAMILTON, 2009, p.18 ) 

Ora, me parece óbvio que João Melo  não reescreve o passado para remitificá-lo, mas 

para desmistificá-lo. O próprio autor entende que  o  riso que tira da contemporaneidade 

angolana, na abordagem do humor e da ironia, aliados a um certo espírito sarcástico, pretende  

simplesmente aprender a relativizar as coisas e o sarcasmo é útil para isso, para desmistificar 

certas verdades supostamente absolutas e desconstruir alguns mitos.  

A história é recorrente em seus contos.  Em The Serial Killer e outros contos risíveis ou talvez 

não  (2000), por exemplo,  João Melo resgata passagens e personagens da história  recente de 

Angola, como em “O Esquadrão Marreco”, que retrata o “Período dos Búlgaros e do Peixe 

Frito” (MELO, 2000, p.37), época de escassez e grande dificuldade   na economia do país nos 
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anos 1980 devido à segunda guerra colonial. As distopias trazidas pela da revolução e o 

afastamento dos dirigentes políticos dos ideais comunais da independência são denunciados em 

seus contos. A corrupção, o tráfico de influências, o carreirismo e o  enriquecimento ilícito são 

trazidos à ficção, colocando a nu a nova burguesia angolana, tratada com ironia em “Uma 

estória canina” e “O rabo do chefe”.  

O que João Melo faz, aqui, é revelar um panorama caótico do país, de uma sociedade 

entregue às regras neoliberais do mundo globalizado e suas consequencias desastrosas.  

 Na verdade, neste contexto, o riso é a estratégia estético-ideológica que utiliza. Com ele, 

desmascara o que Chabal (1997) chamou de africanização da política, em que a noção 

generalizada de que a herança colonial, bem como os meandros da descolonização, foram 

decisivos para a formação da política pós-colonial: o poder neo-patrimonial com sua política da 

reciprocidade, aliás, tão bem representado em Filhos da Pátria, quanto em The Serial Killer e outros 

contos risíveis ou talvez não. 

Quer dizer,  Melo está entre aqueles escritores - os  "pós-modernistas que carregam o 

passado nas costas, mas fixam os olhos no futuro" (HAMILTON, 2009, p.17), segundo 

definição de Russell, mas, eu diria, os olhos fixos no presente – dentro da nova temporalidade 

mesmo da  pós-modernidade – , os que garimpam no presente, à luz de olhos críticos, mesmo 

porque a pós-modernidade coloca a predominância do espaço sobre o tempo,  a possibilidade 

de uma construção em que o riso desfaça para possibilitar um refazimento de aceitação da 

diversidade, onde pode, sim, residir uma borda de essencialidade e a esperança. Pode, então 

viver a pós-modernidade...?  
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    Mal resisto à tentação de trazer Nietszche para a discussão, no sentido de alerter para o 

fato de que, segundo o filósofo, as mudanças de paradigmas são frequentemente vistas 

primeiramente  nas artes, muito antes do que no resto da cultura. Nesse sentido, a arte pode  

desempenhar um papel importante na concretização de mudanças. Mas não vou fazer, vou 

continuar na linha de raciocínio: 

1. Pode, se ficar claro que a noção  de global ou de escala mundial não teria sido 

possível na modernidade, no imperialismo (o antigo imperialismo, não o de hoje, quer dizer, o 

de domínio territorial e não o econômico) , no tempo de metrópole  e da colônia, só se 

tornaria possível depois da descolonização.  

2. E, se for entendido que  toda a referência à pós-modernidade deve estar ligada à 

referência da centralidade da economia pós-moderna, que pode ser caracterizada com o 

predomínio do capital sobre a produção. E, se dentro dessa premissa pudermos entender a  

crise da modernidade, dentro da perpectiva de Chabal (1997), ou seja,  a ausência de uma clara 

divisão entre  “público “e  “privado”, quando a própria ajuda externa é mais um instrumento 

para a elite garantir recursos financeiros, que podem ser utilizados novamente para reforçar a 

elite política da influência através patrimonalismo, com a corrupção e os benefícios da 

dependência continuada. Um país com grande produção de petróleo em território explorado 

por empresas estrangeiras, que encontraram uma elite submissa pronta a se submeter às 

vontades do capital internacional em troca de vantagens pessoais, desconsiderando o que é 

importante para a nação e até a soberania da mesma Nesse sentido, o desenvolvimento 

africano não coincide com as noções ocidentais, diz respeito a estratégias a curto prazo, 
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preferindo a utilização de recursos de  fora ao invés de atividades produtivas, ao lado de uma 

economia que cresce na informalidade. 

Assim em The Serial Killer e outros contos risíveis ou talvez não: 

 
Mais um dia em Luanda. O lixo deitado ontem à tarde pelos chamados 
pacatos cidadãos amanheceu incólume. As putas tiveram uma jornada 
infrutífera e já foram dormir há algumas horas, com vontade de se matarem 
ou de se casarem com um gringo. Os farristas voltam para casa, alguns deles 
por simples inércia, outros por autêntico milagre. Os ladrões, pelo menos os, 
digamos assim, artesanais, acabaram de proceder à avaliação do pecúlio 
arrecadado em mais uma noite de labuta e preparam-se para o merecido 
repouso. Os doutores e os ministros, ocupadíssimos como sempre, ainda 
dormem o sono dos justos, pelo menos por enquanto. As mulheres 
começam a ocupar os seus postos: as bancas dos mercados, as esquinas, as 
ruas, praças e avenidas da cidade, vendendo seus produtos, dos tradicionais 
aos globalizados. É por isso, com certeza, que alguns dizem que Luanda 
agora não passa de um grande bazar. O que resta da tradicional pequena 
burguesia luandense deve roer as unhas de raiva com isso, mas que tenho eu 
a ver com ela? (MELO, 2000. p. 61-62) 

 
Esse o país entregue ao funcionamento neoliberal do mundo globalizado, do mundo 

capitalista globalizado, ou seja, com a diluição do projeto socialista – por exigência, segundo 

Chabal, do Banco Mundial (CHABAL, 1998, p. 217), e a implantação de outro projeto 

político-social, Melo revela em seus contos as consequencias de um modelo neoliberal, que, 

afinal, não condiz com a real situação do país.   

3. Pode, se entendida, a pós-modernidade, como uma revolução cultural que vem para 

instaurar a relativização de valores absolutos éticos e estéticos, na mesma medida em 

proporciona – pela própria relativização –uma diversidade de valores que constituem   um 

repertório de opções ao  indivíduo e, sobretudo, vem instaurar  amplas negociações,  ao 

colocar em situação de confronto  diferentes valores culturais e sociais, ao estabelecer relações 

entre concepções distintas ou, mais do que isso, contraditórias. Negociações capazes de levar 
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ao rearranjamento do aparentemente estável e imutável para a percepção de um outro estar no 

mundo  e, aí,  a linguagem do  riso 

 
(…) é um recurso deliberado para discutir, questionar, ridicularizar e 
desconstruir os mitos que existem em qualquer sociedade (…) para que a 
própria sociedade reflita sobre si própria. Portanto, eu diria a ironia em suas 
diversas facetas serve para questionar uma série de verdades absolutas. Não 
só verdades sociais, políticas, morais, mas também verdades literárias.”  
(CERATTI, 2008)  
 

 

Assim, se conseguirmos fechar o entendimento de que as negociações estão postas – e 

que a chamada literatura pós-moderna pode ser um exemplo disso –, é necessário lembrar que 

as negociações tem por princípio a bilateralidade. Ou seja, o caminho não pode continuar 

sendo um caminho de mão única. A  literatura da África (ou outras) e a literatura do Ocidente 

fazem parte da criação literária universal e a criação literária universal  pode e fala a  todos nós, 

os humanos, independente de quem sejamos ou  de onde estejamos. 
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O “ESPÓLIO” DE 

FIAMA HASSE PAIS BRANDÃO 
(1938-2007) 

 
 
 

Jorge Fernandes da Silveira1 

 

Com o sol, a casa retém-me. 
A outra posição. O bule, herança no es- 
pólio incolor, sem associações imediatas. 
O lado esquerdo, mão mística. Um único 
momento aqui. Até que haja na parede 
um corte entre luz e menos luz. 
 
Fiama Hasse Pais Brandão, “O Espólio 
Branco Tornar-se-á Incolor”, Três Rostos, 1989 

                            

 
 

I. Para o número 6 da revista Metamorfoses, da Cátedra Jorge de Sena para Estudos 

Literários Luso-Afro-Brasileiros, vinculada ao Departamento de Letras Vernáculas da 

Faculdade de Letras da UFRJ, na época dirigido por Gilda Santos, hoje por Luci Ruas, 

organizei, dando prosseguimento à seção Os Trabalhos e os Dias, o Dossiê Fiama Hasse Pais 

Brandão, um conjunto de ensaios, textos inéditos, iconografia sobre uma personalidade 

importante das literaturas em língua portuguesa, cuja Obra reúne poesia, narrativa, 

dramaturgia e ensaística. 

   Do Dossiê, alinho passagens do ensaio de Eugénia Vasques, portuguesa, crítica e 

professora de teatro, a respeito de um problema específico, que se desdobra em outros, 

aqui resumidos nos dois itens principais:  

                                                           

1 Professor Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsista de Produtividade em 
Pesquisa do CNPq. 
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a) dificuldade em reorganizar material da dramaturga Fiama, arquivado, mas de 

forma inadequada; b) urgência na organização e publicação da obra para o teatro de uma 

verdadeira cidadã de cultura, uma humanista, dos nossos dias. 

    Das considerações de Eugénia Vasques que, por correspondência, informava ainda 

acerca de diversas pastas organizadas pelo pai de Fiama e que poderiam estar com um dos 

seus filhos ou com o ex-marido, o poeta Gastão Cruz, nasceu a vontade de investigação 

nesse hipotético espólio familiar, sobretudo nos poemas e ensaios. 

    Da consulta em arquivos, bibliotecas e hemerotecas, a pesquisa desenvolve-se em 

três etapas, ainda em andamento, compreendendo:  

a) primeiramente, a leitura e o comentário de obras críticas e teóricas voltadas para 

a preparação e o estabelecimento de texto; b) numa segunda etapa, voltada para a 

formulação de hipóteses sobre o estabelecimento de índices ou fontes de informação 

primária, mais se intensifica a pesquisa em jornais e revistas, veículos em que Fiama 

desenvolveu intensa atividade, como demonstra o volume de ensaios sobre Camões, O 

Labirinto Camoniano e Outros Labirintos, reunião de matéria publicada em órgãos da imprensa, 

principalmente no Diário de Notícias, nos anos de 70 e 80 do século passado; c) como 

terceira etapa do projeto, para a organização da bibliografia da Autora, revisão crítica da 

fonte primária propriamente dita (jornais e revistas, textos manuscritos, datilografados 

e/ou digitados). 

  II. Das três etapas acima apontadas, uma quarta, meio conclusiva, estabelecerá 

índices que, adotados critérios metodológicos segundo Maria Alzira Seixo e Jorge Fazenda 

Lourenço (cf. Bibliografia), organizarão a obra de Fiama por gêneros, já que ela é autora de 

poemas, narrativas, ensaios, peças de teatro e traduções: a) textos sobre a obra de Fiama 
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Hasse Pais Brandão; b) textos de conjunto incluindo referências significativas à obra da 

Autora; c) entrevistas da Autora; d) entrevistas sobre a Autora.  

Desse investimento em progresso da bibliografia estabelecida, está em projeto  um 

livro, o corpus vivo, metodológico e teórico da pesquisa. 

 III. Neste gênero de pesquisa a teoria confunde-se à prática. Inexperiente no que 

respeita à organização de subsídios para o estabelecimento e fixação de bibliografia de e 

sobre um autor, consciente de que estou a compor o livro mais difícil de minha 

bibliografia, decido começar a investigação pela Poesia, a produção de Fiama que me 

interessa mais. 

 Para as considerações futuras, importa descrever, mesmo que sucintamente, e sem 

o rigor de uma atualização crítica, a composição das três edições da poesia reunida de 

Fiama: O Texto de Joao Zorro, Inova, 1974; Obra Breve, Teorema, 1991; Obra Breve, Assírio & 

Alvim, 2006.  

 O Texto de Joao Zorro, com texto notável de Fernando Guimarães na 

contracapa, reúne os três primeiros livros – Morfismos (Poesia 61), Barcas Novas, (Este) Rosto – 

e o conjunto inédito Era. Morfismos está bastante modificado, nas suas 3 Grafias, 6 Temas 

(não 7, pois do 4 salta-se para o 6) e 5 Sincronias. Se a redução dos temas e sincronias para 

3, igualando-os às grafias, sugerir a ideia de equilíbrio, interessa notar o jogo em que o atual 

“Tema 1” foi, anteriormente, em 61, “Tema 3”, o mesmo ocorrendo, isto é, a troca de 

números, nos demais temas e sincronias, com a fundamental ressalva de que a “Grafia 1” 

mantém-se inalterada desde a primeira impressão (mesmo que haja agora um indefino antes 

de substantivo no terceiro dístico). Barcas Novas, por sua vez, tem as suas 5 seções – “As 

Barcas”, “O Trabalho”, “Os Mortos”, A História”, “Nome Lírico” – reduzidas a duas: 
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“Barcas Novas” e “Nome Lírico”. No primeiro poema, homônimo do livro, com epígrafe 

de Joao Zorro, a quebra da métrica dos 9 dísticos em versos de redondilha maior é o que 

mais impressiona; não passa igualmente despercebido o corte de 8 poemas ao todo; a 

menos alterada das duas seções restantes, “Nome Lírico”, é a mais importante nos destinos 

da poética de Fiama desde então. (Este) Rosto não sofre mudanças de efeito. Já Era, a série 

inédita, composta de “Solo Solo”, “A Era”, “Mortalidade”, traz exatamente neste subtítulo, 

no que ele indicia da correspondência entre os gêneros, o primeiro motivo de interesse: os 

seus XII “In Memoriam”, poemas em prosa, são hoje “contos” publicados separadamente 

no volume Falar sobre o Falado, de 1988. A última seção é “Índice”. Mas é na falsa impressão 

de que encerra o volume que está o grande motivo de interesse na primeira reunião dos 

poemas de Fiama: sem número de página e fora do Índice Geral está “O Texto de Joao 

Zorro”, o título da Obra.  

De acordo com os versos-chave desse poema – “(...) O progresso dos textos/ é 

epigráfico. Lápide e versão, indistintamente” –, a Obra Breve, 1991, é altamente 

significativa no que se refere a Morfismos. São mantidas as mudanças de 74 no conjunto, 

mas voltam a ser publicados os 6 temas e as 5 sincronias, estas, agora, (ça va sans dire) outras, 

sem que se assista, porém, ao salto da 4 para a 6 sincronia. Cito o que diz Fiama na 

abertura do volume: “Em Obra Breve, os pequenos livros de meus poemas reúnem-se de 

uma forma contígua – tal qual como foram vividos. As cortinas delimitam, confundindo-

os, livros e partes de livros; poemas inéditos preenchem alguns intervalos. Na verdade, cada 

livro tinha sido apenas um corte – a poesia vai sendo escrita, transformada, recordada, ao 

correr do tempo todo. Lisboa, Junho de 1991.” Há, claro, em 1991, os livros pós-74: Novas 

Visões do Passado, Homenagemàliteratura, Melómana, Área Branca, Cântico Maior Atribuído a 
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Salomão, Âmago 1, Três Rostos. E, entre eles, o que a própria chama “cortinas”, marcando-as 

com *.  

Obra Breve, 2006, com prefácio de Eduardo Lourenço e a dedicação de Gastão 

Cruz, mantém a estrutura anterior e republica os títulos entre 1991 e 2006: Cantos do Canto, 

Epístolas e Memorandos, Cenas Vivas, As Fábulas e, inédito, A Matéria Simples.  

Isto posto, apresento de maneira reflexiva os resultados da pesquisa mais relevantes 

até agora obtidos. 

1. O conjunto de sete poemas, datilografados, datados, só um com título, “Falsos 

Espelhos”, reunidos num envelope com o significativo título de “Espólio”, veio pelos 

Correios. Não fixados em sequência cronológica, os poemas foram escritos entre 1956 e 

1957; Fiama ainda não se havia estreado em volume, haja vista que o seu primeiro livro, Em 

Cada Pedra um Voo Imóvel, é de 1958, aos 20 anos de idade, e o seu primeiro conjunto de 

poemas, Morfismos, vem a lume na obra coletiva Poesia 61. É nesta coletânea, como 

sabemos, que está a assinatura poética de Fiama, “Graf. A leitura do primeiro poema do 

conjunto de sete recém-investigados, datado de 1957, dá informação de raiz acerca da 

relação da Autora com a genealogia da sua escrita, talvez a mais forte característica de sua 

Obra, e, obviamente, sugere uma linha de pensamento a ser estudada. Cito o poema de 

“Espólio”: “Gosto da água porque é água.// E, basta-me saber/ que este rio é, em 

mim,/ tudo o que eu quiser.// Na margem já não há água.// O problema é 

insolúvel:/ dentro de mim está um rio sem água.// A angústia de haver um rio/ e 

uma margem que não é rio.// No espanto de haver um rio/ que não é água, em 

mim.” Na leitura quase comprobatória que este tipo de pesquisa impõe, relidos esses dois 

poemas, não resta dúvidas de que para Fiama a tensão entre a subjetividade de sentimentos 
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e sensações está sujeita a um rigoroso trabalho constante de produção com as imagens. 

Não impunemente, o último poema dos sete, do ano de 1957, tem hoje uma comovente 

afinidade biobibliográfica com a última Fiama, a de “A Matéria Simples”, de Obra Breve, 

2006. Cito os dois poemas: “Estou cálida e suave.// Nada em mim recua.// No 

ambiente, cada aresta// é um espelho facetado.// Tudo fora.// Cheguei.// Estou 

claramente irreal.”, 1957; “Na pele sinto o percurso das ondas,/ mais amplo e tenso 

do que o périplo do sol./ E, no entanto, este vai-se gerando a si mesmo,/ a cada 

momento, até à placidez/ do meio-dia. São feitos de horas, contínuas, eternas,/ 

aqui, na ria, os dias. Hoje,/ meu dia, o coração e o dia rejubilam.”, 2006. Se a 

aprendiz de Poesia, nos anos de 50, parece nos dizer que no mundo das imagens está 

“claramente irreal”, isto é, legível às claras no nível das figurações verbais subjetivas, a 

Fiama no início do Século XXI tem a consciência luminosa, solar, de que ao longo de toda 

a vida de sua poesia foi de maneira crítica, quer dizer, tensa, em meio a “arestas”, ao 

encontro do princípio entre o próprio da natureza humana, a fala, e o próprio da Natureza, 

as suas cíclicas formas de expressão. 

Em carta, de 8/7/86, nos contatos de uma possível visita sua ao Rio, infelizmente 

malograda, Fiama assim define o conteúdo e a natureza do objeto da sua leitura entre nós: 

“Só irei (com forças recuperadas) se me quiserem apenas ouvir ler e, além disso, fazer 

sessões que eu chamarei escoliadas (de scolia), isto é, sessões em que marginarei poemas 

meus ou de outrem com os comentários autorais possíveis, isto é, pura e simplesmente 

uma suspensão da teoria.” Os sete poemas de “Espólio”, a lume na Revista Ocidente, em 

1989, não foram incluídos em nenhum dos seus 18 livros de poesia. Tal fato parece dar ao 

seu desejado “leitor único”, aos seus futuros leitores-investigadores, aos seus legentes, 
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como diz Maria Gabriela Llansol, uma informação sem meias palavras, que não os deve 

desencorajar, contudo: o de não buscarem o seu espólio em nenhum outro lugar que não seja a sua obra 

publicada. 

2. Matéria de igual interesse está em outra troca epistolar, datada de 2/6/98: 

“Tenho, para sair, um livrinho de prosa auto-gráfica-bio-degre[a?]dável. Crónica verdadeira 

e muito imaginária e fictícia. Depois mando-te.” Trata-se da narrativa Sob o Olhar de Medeia, 

de 1998, em que se confirma a ideia de que, para Fiama, a sua biografia de escritora, logo, a 

sua biobibliografia, está e estará nos textos vindos a público. E bem sabemos o destino 

incerto que familiares e/ou responsáveis dão à obra de criador morto. Diz ela, na quarta 

capa de O Labirinto Camoniano: “É exactamente o que me permite a distância: uma certa 

forma caótica, uma cronologia falsa”, “Desse sentido homogêneo da História, ficaram-nos 

alguns fragmentos radiantes, que dispersamente recordamos.” Daí, talvez, diante desse seu 

instinto de sobrevivência, a dificuldade de consulta aos seus papéis póstumos; no que tange 

ao universo poético, porém, é nesta carta de junho de 98 que está matéria de interesse para 

o detalhamento dos resultados obtidos segundo o ponto de vista teórico e metodológico 

adotado: “Agora mando-te 3 poemas de um futuro livro, chamado O Esplendor da Língua, 

que só sairá no fim do ano, creio.” O livro, cujas orelhas são de minha autoria, passa a 

chamar-se Cenas Vivas devido a um texto meu sobre seus poemas (cf. Bibliografia), 

segundo palavras da própria Fiama, e foi publicado em 2000. Os três longos poemas 

enviados datilografados e fotocopiados são “Catálogo Botânico da Primavera”, “Foz do 

Tejo, um País” e “Sumário Lírico”, integrantes de “As Poéticas”, num total de seis, que 

compõem a última seção do livro. Mesmo que não sejam os originais, o propósito acima 

determinado de “buscar, confrontar e optar pela mais coerente versão do material em 
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investigação” chegava-me de maneira comovente. Lá estavam os poemas, neles os sinais 

manuscritos da Poeta. Como se espera, em sua maioria correções e trocas de palavras, com 

uma diferença significativa, contudo, no “Sumário Lírico”, título redivivo de “Nome 

Lírico”, se comparada a cópia datilografada à versão impressa. Súmula de toda uma poética 

voltada, desde “Grafia 1”, para a interlocução entre as palavras e as coisas, “Sumário 

Lírico” registra, no último verso, “que vai descer à boca em última palavra minha” (grifo 

meu), uma mudança vocabular semanticamente coerente, mas de extraordinário efeito 

duplamente significativo, “que vai descer à língua em última palavra minha” (cf. iconografia, 

Metamorfoses 6), que, ao fim e ao cabo, acaba sendo substituída pela primeira versão, na 

publicação em livro. A correção do corrigido significa que, na linguagem poética de Fiama, 

há muito, o sentido do texto está no cruzamento entre linhas descendentes (regressivas) e 

ascendentes (progressivas). Em suma, entre a herança, o imaginário cultural (a “boca”), e a 

errância, a produção de novas imagens (a “língua”), inscrevem-se e escrevem-se versos. 

3. Em carta de Lisboa, 24/10/84, escreve-me Fiama: “Eu acabei de organizar um 

livro de poesia Âmago, para o ano que vem.” Nas pastas compiladas pelo pai, como se 

guiado pelas cartas trocadas, espero encontrar a revisão da Autora aos originais para uma 

edição de Âmago II, que, com toda a certeza não é a que foi publicada em 1989 pela Assírio 

& Alvim com o titulo Três Rostos, mas sim aquela sonhada e bem guardada numa pasta em 

que, na primeira folha, sobressai feito à mão de Fiama o Sol, o logotipo da Coleção Círculo 

de Poesia da Moraes Editora de Lisboa.  

4. No que diz respeito ainda à poesia é curioso registrar como a visão concreta da 

inclusão de um simples artigo modifica e dá mais clareza ao escrito. Refiro-me ao poema 

“A Roupa”, primeiramente publicado no número 131 da Colóquio/Letras de Janeiro-Março 
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de 1994, em que há uma única mudança entre esta versão e a do livro Cenas Vivas, 2000: o 

terceiro verso do poema, “que em mim confirma agora”, passa a ser “o que em mim 

confirma agora”. Com este exemplo, aparentemente simples, desejo justificar o ponto de 

vista teórico e metodológico adotado. Numa palavra: ao invés de uma rigorosa linha demarcatória 

de diferenças, o material deixado pela Autora, não só o não publicado, mas, sobretudo, aquele publicado 

em que nos originais há a sua mão revisora, deve ser estudado como matéria de avaliação e compreensão de 

escolhas verbais que formam o estilo da escritora e informam sobre a cidadã Fiama Hasse Pais Brandão. 

O que parece ir ao encontro do que diz a Poeta ao Suplemento Literário do Diário de Lisboa 

de 25 de maio de 1961, num recorte encontrado de entrevista para o lançamento de Poesia 

61: “Intentei justamente, com o título deste conjunto de poemas Morfismos, uma designação 

que sugerisse a „poética‟ que os informa. O que na criação poemática me interessa é realizar 

uma „forma‟ verbal, que tenha qualidade estética específica, isto é, poética. Mais 

particularmente: a forma verbal dominante na minha poesia é do tipo semântico e apenas 

subsidiariamente me preocupa a fonética ou a rítmica.”  

5. E, como quem acha importante terminar a construção teórico-metodológica por 

onde começou, cito o último verso do segundo poema de “Espólio”, de 1957, “Eu, na 

cidade, serei pateticamente concreta.”, que bate repetido quase por inteiro no seu futuro 

imediato, ou seja, uma frase de Em Cada Pedra um Voo Imóvel, de 1958: “Na cidade todas as 

casas são de pedra.”  

E assim, com/contra, na tensão entre o natural e o cultural (a pedra e a casa), 

apresento a matéria simples que dá forma (Morfismos) ao texto epigráfico de Fiama Hasse 

Pais Brandão, em 2011, nos 50 anos de Poesia 61. 
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OLHARES SOBRE A CIDADE: ESPACIALIZAÇÕES E DESEJOS 

HOMOERÓTICOS NA FICÇÃO CONTEMPORÂNEA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA (UMA LEITURA COMPARADA ENTRE DANIEL SKRAMESTO E 

LUÍS CAPUCHO) 

 

Prof. Dr. Jorge Valentim

 

 

A vida real é tão comum e vulgar, despida de romance ou aventura. 
Abstractizada na forma de problemas e situações, parece sempre tão mais fácil 
vista de um livro, de uma cadeira do cinema, resumida a emoções. 
[DANIEL SKRAMESTO. Olhos de cão.] 
 
A cidade é forma, como o romance. 
[JEAN-YVES TADIÉ. O romance no século XX.] 
 
 
 

Tomado como um dos tópicos mais relevantes nas análises e nos estudos literários 

dos últimos 20 anos, a categoria do espaço vem chamando cada vez mais a atenção da 

crítica especializada internacional e brasileira, tomando dimensões que vão desde as 

perspectivas puramente estruturais (Dimas, 1994) às articulações de diversas experiências 

urbanas (Gomes, 2008), passando ainda pela ênfase sobre os aspectos interdisciplinares da 

paisagem (Schama, 1996; Alves & Feitosa, 2010) e abrangendo aspectos específicos para a 

consolidação de uma topoanálise (Borges Filho, 2007). 

Em seu conhecido ensaio O romance no século XX, o crítico Jean-Yves Tadié defende 

quatro caminhos específicos para se empreender a análise da ficção moderna e 

contemporânea. Para ele, a personagem, a estrutura do romance, o espaço da cidade e o 

pensamento ensaístico-filosófico constituem instrumentos decisivos para compreender as 

múltiplas manifestações narrativas do referido período.  

                                                 
 Professor Adjunto de Literaturas de Língua Portuguesa (Sub-áreas: Literatura Portuguesa e 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa) do Departamento de Letras da UFSCar. Professor do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura (PPGLit/UFSCar) e do Programa de Pós-
Graduação em Estudos Literários da UNESP/Araraquara. 
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No que tange ao nosso foco de interesse, sobre o espaço da cidade, Jean-Yves 

Tadié passeia entre escritores como Proust, Musil, Sartre, Camus, Joyce, Dos Passos, Butor, 

Robbe-Grillet e Maulraux, a fim de argumentar e defender o seu ponto de vista sobre a 

articulação e construção da categoria espacial dentro da ficção novecentista. Segundo ele, 

seja como reflexo ou como desvio de modelos pré-existentes, as representações da cidade 

na literatura ganham uma voz autônoma, porque nela o espaço urbano ultrapassa a sua 

condição funcional e atinge uma potencialidade de sentido, ou seja, é o texto literário que 

“faz passar a cidade do mundo da função ao do sentido. É o romance que torna sensível, 

não só a aparência (e trata-se da descrição), mas o sentido da cidade.” (TADIÉ, 1992, p. 

128). E tal sentido, por sua vez, não exclui a multiplicidade ofertada pelo espaço da cidade, 

manifestada por “imensos indivíduos diferentes uns dos outros.” (TADIÉ, 1992, p. 128). 

Ora, sendo, na sua essência, um palco de manifestações de multiplicidades e 

diferenças, a cidade também servirá de abrigo para aqueles que buscam nela se não o 

anonimato, uma liberdade possível para dizer e expressar o seu desejo, sobretudo quando 

este foge aos padrões pré-estabelecidos por uma ordem masculina e heterossexista. Neste 

sentido, Didier Eribon, em suas Reflexões sobre a questão gay, vai tecer uma série de 

considerações defendendo o espaço urbano como aquele onde a vivência homossexual 

torna-se possível. Segundo o historiador, “foi a cidade grande que deu aos modos de vida 

gay a possibilidade de se desenvolverem plenamente.” (ERIBON, 2008, p. 34). Talvez, por 

conta dos diferentes tipos de indivíduos que compõem este “mundo de estranhos” 

(ERIBON, 2008, p. 34), a cidade seja o espaço onde o sujeito homossexual pode encontrar 

“um mundo de socialização possível, e ela permite superar a solidão tanto quanto protege o 

anonimato.” (ERIBON, 2008, p. 34). 
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Mas, se, por um lado, o espaço urbano serve de palco para as experiências 

homossexuais e suas ocorrências em livre trânsito, por outro – e é sempre bom relembrar, 

ainda que pareça um certo lugar-comum –, a cidade também não deixa de se constituir uma 

realização de sucesso frustrado, pelo que de infelicidade pode causar aos indivíduos. É o 

mesmo Didier Eribon que sublinha tal aspecto, quando afirma que, “como os 

homossexuais estão condenados à cidade, também estão a tudo o que a cidade pode trazer 

consigo de violência: as agressões nos lugares de paquera, o assédio policial, a transmissão 

de doenças...” (2008, p. 57). Ou seja, no lugar de dar vazão a um discurso laudatório e 

idealizante sobre a paisagem urbana, o historiador prefere uma consideração crítica 

consciente e lúcida que, aqui, ganha relevos incontornáveis, afinal, se os palcos citadinos 

permitem uma circulação dos sujeitos homossexuais, isto não significa necessariamente que 

eles fiquem isentos às consequências metropolitanas do seu trânsito, sejam elas positivas ou 

negativas. 

Para pensar, portanto, em torno desta questão, da cidade enquanto espaço de 

vivências e experiências homoeróticas, proponho, aqui, uma leitura de dois ficcionistas de 

língua portuguesa que se debruçam sobre as suas respectivas cidades, tomando-as também 

como terras por onde é possível operar uma viagem por entre fronteiras e culturas.  

Publicado em 2003 e apresentado por (ninguém menos que) Eduardo Prado 

Coelho, Olhos de cão marca a estréia romanesca do luso-norueguês Daniel Skramesto1. 

Tendo como espaço da ação, entre os encontros e desencontros dos personagens da trama, 

                                                 
1
 Daniel J. Skråmestø nasceu em Beja, em 1973. Estudou Design de Comunicação na Faculdade de 

Belas Artes de Lisboa, além de ter formação musical pelo Conservatório Nacional e Gestão das 
Artes na Fundação das Descobertas. Colabora regularmente com a associação Zero em 
Comportamento e tem escrito ocasionalmente artigos para revistas e jornais. Olhos de Cão é o seu 
primeiro livro, publicado pela chancela da Editora Dom Quixote, em 2003. Recentemente, iniciou 
também a sua atividade com pintor. Trabalha como Designer Gráfico e reside em Oslo, Noruega. 
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a cidade de Lisboa é recriada e representada a partir dos seus pontos mais pitorescos, desde 

o Chiado, passando pelos sítios do Bairro Alto, da rua de São Bento, do Largo do Rossio e 

da Calçada do Carmo. Filtrada pelos olhares dos seus personagens e narradores, a cidade 

vai surgindo e ganhando força ao longo das trajetórias que se entretecem pelas suas vias. 

Essa Lisboa, que “sussurra para lá do fundo da rua” (Skramesto, 2003, p. 13), é capaz de 

suscitar a memória do narrador e fazê-lo recuperar os eventos passados em 1997 e 1998, 

seja através de capítulos com caráter epistolográfico, seja pelo exercício de recuperação 

operado pelas falas de diferentes personagens, que atuam também como narradores da 

trama. 

Lisboa constitui o espaço de circulação desses personagens, professores e alunos, 

seres humanos comuns, mas, nem por isso, destituídos de uma importância fundamental 

para se entender e, até mesmo, tentar chegar a uma resposta, diante da interrogação lançada 

pelo personagem padre: “que Portugal é este que vamos ter?” (Ibidem, p. 117). Longe de 

ser – como aparece na apresentação do texto – uma “história irónica e fragmentada sobre 

não heróis”, o romance de Daniel Skramesto elege outros heróis, outro barões assinalados 

para criar a sua viagem pelos espaços lisboetas. São homossexuais, mas são também, e 

sobretudo, seres humanos que buscam a felicidade. 

Nesta demanda, a cidade de Lisboa, apresentada muitas vezes de forma 

fragmentada, acaba por acompanhar a própria estruturação da narrativa. Sem números de 

capítulos e todos estes construídos de forma quase que autônoma, o bordado ficcional dá 

saltos espaciais e temporais e muda de perspectiva diante da voz narrativa, cabendo ao 

leitor a responsabilidade de montar o mapa que o conduzirá não só pelas vias labirínticas 

do texto, mas também pelas do próprio espaço urbano, como bem pode ser percebido em 

alguns momentos significativos da narrativa: 
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Sentado na escada à espera, olhos de cão levanta a cabeça e olha a 
calçada velha. É domingo, e nestes bairros ao domingo não há gente na 
rua. O sol derrama-se a pino na calçada que desce até um largo onde ele 
espera que apareça um carro, o carro do amigo. (...) 
Olhos de cão, olhos fechados, ao sol no pátio da faculdade, aberto à luz 
que bate agreste nas paredes do antigo convento. (...) 
Volta a abrir os olhos e vê, do outro lado do pátio, na porta de entrada, 
um homem a olhar para si. Os olhares cruzam-se e prendem-se 
brevemente. Depois afastam-se e o homem volta para dentro da 
faculdade. Ali fora, o sol arrasta-se ainda pelo fim do Verão. As teorias 
de arte que olhos de cão encheu de escrita papéis são uma abstracção 
ali.(...) 
Domingo. 
Sou praticamente arrastado para o Bairro Alto por dois amigos que se 
queixam de eu nunca sair de casa. Ao fim da noite acabo sozinho a 
comprar cigarros numa tasca qualquer. À saída, dou de caras com o 
professor de Desenho, que vem acompanhado por mais dois membros 
da “família”. (Ibidem, p. 11, 21, 55). 

 

Assim, dos cenários acadêmicos da universidade à circulação veloz e fugaz das 

estações de metro que “transpira e tresanda de gente” (Ibidem, p. 23), os protagonistas 

homossexuais vão compondo também um Portugal de fim de século XX, onde a 

convivência com homens que ousam dizer os seus desejos e paixões não se dá de maneira 

pacífica ou tolerante, por mais ambígua e questionável que tal termo seja2. E ainda que a 

ternura e a busca sejam práticas constantes destes que almejam a felicidade, mesmo 

momentânea, a solidão e o sufocamento são realidades persistentes com as quais estes 

sujeitos precisam lidar e aprender. Neste sentido, há no romance, uma cena tocante, em 

que o narrador, despudoradamente, devassa a privacidade de um quarto e descreve não 

apenas as sensações da personagem, mas também, através dela, procura encontrar ecos 

numa solidão que, só aparentemente, parece ser particular, quando, na verdade, é maior, 

porque coincide com uma realidade coletiva: 

                                                 
2
 Neste sentido, Guilherme de Melo é enfático em questionar e repudiar o verbo “tolerar”, quando 

aplicado aos homossexuais. Diz ele, em Gayvota, “Apenas acho que a palavra „tolerar‟ implica uma 
idéia de superioridade, de paternalismo, perfeitamente detestável. Quem tolera não aceita.” (2002, p. 
16). 
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A pele. 
Nu e só no quarto. O peso da solidão no ar. 
 
De pé à janela. 
Chove o fim do Verão. A noite em azul e amarelos escuros. O vidro frio, 
a pele quente. A pele que se arrepia. A pele. O corpo. O desejo. Olhos de 
cão. 
 
Deitado na cama. 
O frio dos lençóis, o quente da pele, o deslizar como um rio. 
A ausência, a presença, o corpo e a pele. O sexo. Olhos de cão. 
 
Um homem vê-se livre da roupa depois de chegar a casa, depois de atirar 
as chaves para cima da mesa, depois de se sentar na sala e chorar. 
Chora porque pode. Porque a solidão o permite. 
Ele nunca chora. Nunca em frente de outro alguém. Nunca em frente de 
ninguém. E o choro, se ninguém o souber, não conta. 
Depois da tristeza despe-se das roupas e vai até à janela. Lá fora o Verão 
acaba. O vidro frio é bom. Ouve-se a chuva nas árvores, na rua e nos 
telhados. 
Aqui, despido de tudo, sabe que é feliz. Espanta-se com a simplicidade 
ingénua da ridícula palavra felicidade. Sente-a tão simples dentro de si 
que nem precisa de a explicar a si mesmo. E depois sente-se iluminado 
pelo desejo, que não é só desejo. A pele é mais que pele. 
 
Deita-se mas não dorme. 
Estas noites têm um eco maior na alma. 
Uma posse maior no corpo. (Ibidem, p. 43-44).     

 

Solidão, deslocamento, tristeza, busca pela felicidade, enfim, desejo, todos esses 

sentimentos parecem misturados não só dentro do espaço do quarto, mas no interior do 

próprio personagem que os vivencia numa tal dimensão, cuja reação se concretiza na 

explosão do choro. Assim, na urdidura da trama de Olhos de cão, muitas cenas são 

compostas a partir da representação não só de espaços urbanos, alegorias de um “lá fora”, 

mas também dos íntimos e de situações privadas, representações de um “aqui dentro”, 

para, a partir deles, equacionar uma reflexão crítica não só sobre as condições e as 

trajetórias de vida de personagens fragmentadas, vivendo numa sociedade que propicia 

também uma espécie de fragmentação social, mas também, e sobretudo, sobre a forma de 
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ser homossexual e estar contextualizado num cenário que, muitas vezes, não propicia e não 

facilita uma inclusão ou, quando muito, uma convivência saudável e pacífica. 

Neste sentido, o romance de Daniel Skramesto bem pode ser entendido como uma 

espécie de narrativa enviesada, na feliz expressão de Katia Canton. Para a ensaísta 

brasileira, esta é uma categoria sintomática dos tempos pós-modernos, posto que, “no 

momento em que se perde a confiança no excesso de imagens que varre o mundo” (2009, 

p. 37), o ato de contar histórias tornou-se um gesto compensador e relevante para a 

interação dos indivíduos e a troca de gestos e de idéias entre estes. No entanto, este gesto 

efabulador não se dá de maneira linear, porque as chamadas “narrativas enviesadas” se 

compõem “ a partir de tempos fragmentados, sobreposições, repetições, deslocamentos. 

Elas narram, porém não necessariamente resolvem as próprias tramas.” (Ibidem, p. 15). 

Ora, não estas as marcas das trajetórias dos personagens de Olhos de cão? Não os 

deslocamentos, as solidões, as carências e os desejos que movem as trajetórias dos 

diferentes personagens numa demanda ininterrupta? Mais, não é a ausência de vínculos que 

motiva a deambulação dos personagens pelos espaços citadinos numa busca que parece 

não ter conclusão, mas que, assim mesmo, eles não se furtam a entrar neste movimento 

rotativo contínuo? Neste sentido, não é gratuito o fato de um dos protagonistas 

permanecer no mesmo estado de nomadismo, apresentado nas linhas iniciais da trama: 

Olhos de cão sentado nos degraus da escada. Uma tarde de sol amarela, 
como são sempre naquele bairro, no largo do monumento. 
Sentado na escada à espera, olhos de cão levanta a cabeça e olha a 
calçada velha. É domingo, Verão, a rua está vazia. O sol abafa enquanto 
ele espera pelo amigo. (...) 
O dia enche-se de vazio, subitamente. Mas é só um eco da sua vida, ele já 
está habituado. O amigo já não vem, ele sabe.  
A cidade anoitece mais tarde, cheia de estrelas e de cães vadios, à toa nas 
ruas. (SKRAMESTO, 2003, p. 149). 
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Mas o romance de Daniel Skramesto não é apenas uma história de amor 

homossexual. É uma viagem pelos cenários de Lisboa, e é também, seguindo a melhor 

tradição ficcional portuguesa, uma viagem pela própria cultura urbana. São as músicas de 

Jeff Buckley e Marisa Monte, os espetáculos operísticos no Teatro São Carlos, os filmes de 

Pasolini e Visconti, as teorias estéticas de Omar Calabrese, ou, ainda, as ressonâncias 

poéticas de Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, também ávidos circundantes dos 

sítios lisboetas: 

E este meu querer. Este meu desejo de saber, de devorar o mundo. Este 
meu querer que vai para além de tudo. 
Porque eu poderia tocar-te, mas ainda assim não seria na consciência. E 
nem talvez sabendo quem és saberia eu quem sou nem onde, como e de 
que vivem todas as pessoas. 
Que sei eu do mundo, para além de mim? 
Quando desvias o olhar, não sei para onde olhas, tal como quem me vê 
não me vê a mim. 
Onde estás quando não estás aqui e onde estou eu quando não estou em 
mim? (Ibidem, p. 61). 

 

São, por fim, outras vozes intertextuais que contribuem para a construção de 

olhares sobre a cidade, expressos a partir das vozes narrativas de personagens que por ela 

circulam e com ela mantém uma relação inseparável. Ao optar por uma Lisboa 

fragmentada e múltipla, Daniel Skramesto, com Olhos de cão, revigora aquela idéia de Jean-

Yves Tadié de que “a estrutura da cidade dita a do próprio romance” (1992, p. 157), no 

sentido de que a cartografia da metrópole organiza a da narração. Assim, não haveria como 

separar as trajetórias que, gradualmente, vão se perdendo e se afastando pelas ruas, pelas 

praças e pelas estações de metro deste espaço urbano que parece ganhar fôlego a partir das 

aventuras, desencontros, descobertas e isolamentos dos próprios personagens 

homossexuais.  

Ora, se a perspectiva em primeira pessoa, como observada no romance de Daniel 

Skramesto, é já um indício da subjetividade homoerótica que intenta ganhar autonomia e 
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independência, em outros textos ficcionais também de língua portuguesa, essa necessidade 

de afirmação narrativa vai se consolidar de maneira definitiva. Neste sentido, no cenário 

literário brasileiro contemporâneo, a novela Rato, de Luís Capucho, parece-me um exemplo 

sintomático. 

Publicada em 2007, a ficção breve de Luís Capucho3 dá continuidade ao projeto 

lançado com Cinema Orly, de 1999, no sentido de ainda direcionar o seu olhar para o espaço 

da cidade como palco das experiências homossexuais, agora sublinhando o percurso de um 

sujeito inserido no caos urbano. Ao contrário do primeiro texto, Rato, como o próprio 

título indica, vai se focalizar no percurso de um personagem jovem, homossexual, morador 

de uma Cabeça de Porco gerenciada pela sua mãe, localizada na cidade de Niterói. 

O protagonista, descrito como um rato, um animal que circula pelos esgotos e pelas 

vias sombrias da cidade, reitera a condição do sujeito homossexual como alguém destinado 

exclusivamente ao espaço da marginalidade. Seu trajeto passa, assim, por dois espaços 

distintos e não excludentes. O primeiro, de âmbito mais restrito, é a própria casa, onde 

convive com homens viris, de origens várias, com aspectos que vão desde o grotesco e o 

inusitado, até o sensual, o sedutor e o sexualmente atrativo. A circulação pelos cômodos da 

casa e o convívio com estes tipos masculinos que ora despertam o olhar desejante, ora 

incitam uma reação diante de provocações, faz com que o protagonista desenvolva a sua 

perspectiva de mundo, a partir de uma inteligente arte da recusa e da esquiva (Lugarinho, 

2008, p. 22): 

Nesta rua, minha casa é uma das mais antigas. (...) 

                                                 
3
 Compositor e escritor, Luís Capucho nasceu em Cachoeiro do Itapemirim (ES), em 1962. É 

graduado em Letras pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Com seu primeiro romance, 
Cinema Orly (1999), Luís Capucho foi galardoado com o Prêmio Arco-Íris dos Direitos Humanos 
(2005).  Além de seu trabalho como ficcionista, é também compositor, tendo lançado o disco Lua 
singela. Algumas de suas composições foram gravadas por intérpretes da MPB, tais como Arícia 
Mess e Pedro Luís. 
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Esta casa era chamada pela antiga dona e administradora de “O 
Casarão”, mas todos sabemos que moramos numa Cabeça-de-Porco. (...) 
Além do corredor, o alpendre e o nosso banheiro são pavimentados com 
esse mesmo ladrilho refrescante, esse ladrilho com estrelas desenhadas, 
negras e amarelas. São eles com seu brilho fosco, sua aparência luminosa 
e fresca, indício de uma vida luxuosa para a cidade, ou quem sabe, eles 
indiciam algo que não suponho para o meu espírito. 
Neste corredor, logo após subirmos os degraus de pedra, temos à direita 
a porta do primeiro dos quartos. Uma porta de madeira que se abre para 
os dois lados, ao meio, também muito antiga e alta. (...) 
Aprisionado que estou no tempo de agora, pouco imagino o que poderia 
ter sido essa casa quando foi construída, entretanto, esse cômodo, por 
ser o primeiro da casa e por ter janelas que dão para a rua, deve ter sido 
uma sala da casa original. (CAPUCHO, 2007, p. 9). 

 

Se ali, diante dos tipos díspares que habitam os cômodos (dentre eles, Júlio, o rapaz 

negro; Gaúcho; Carlos, um nordestino; Carlos; o sr. Oliveira; seu Verúcio; Valdir; Arthur e 

Guilherme, considerado o “homem mais bonito e sensual da Cabeça”, Ibidem, p. 15), o 

narrador-protagonista não consegue dominar o seu local de habitação, na cidade, o trânsito 

será a saída para circular com o seu amante e encontrar, entre casas de praia abandonadas e 

moitas obscuras o seu espaço de prazer. Ainda assim, a postura desviante não deixa de 

transparecer na trajetória do personagem, posto que, diante do flagrante da polícia, a sua 

fragilidade aflora diante da constatação da intolerância e da homofobia. 

Mas, ao contrário da Lisboa de Daniel Skramesto, a cidade de Niterói de Luis 

Capucho é apresentada de maneira compacta e gradualmente divida entre as zonas 

privilegiadas de certas regiões litorâneas e os sítios marginais por onde os personagens 

circulam e concretizam as suas aventuras clandestinas. Assim, da Baía de Guanabara, 

passando pelo Forte e pela pequena Praia da Boa Viagem, até à área da praia de Jurujuba, o 

narrador apresenta o espaço urbano com o mesmo recurso perspectivador que utilizara ao 

apresentar cômodo a cômodo o antigo Casarão, residência convertida na Cabeça de Porco: 

Depois do Forte, onde estão construindo uma estrada ligando-o à praia 
de Boa Viagem, encontramos uma fileira de manilhas enormes, gigantes, 
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e, logo na primeira fila, entrando mato adentro, mora uma negra. Tem o 
fogo aceso, cozinha alguma coisa numa lata. Enquanto caminhávamos 
desde a praça até ali, a noite ergueu-se inteira e engoliu a cidade. As 
sombras em volta da lata de comida, o cheiro da fumaça, o grande 
espaço negro do céu sobre o mar, o matagal onde estavam as manilhas, 
as estrelas no céu escuro, tudo nos é indiferente. Temos tesão! (Capucho, 
2007, p. 56). 

 

Se o recurso de representar o personagem sob o signo desviante de um animal do 

subterrâneo e sob certas prerrogativas condicionantes dos espaços por onde circula pode 

parecer uma recuperação de certa tradição ficcional brasileira, como a que ocorre em O 

cortiço, de Aluísio Azevedo, por exemplo, e ainda que pese sobre esta representação uma 

repetição de certos lugares-comuns na criação do homossexual – um indivíduo pintado 

com as cores da marginalidade, do isolamento e da abjeção –, não podemos cair na 

armadilha de reduzir a novela de Luis Capucho apenas a tais condições. Isto porque, ao dar 

uma voz narrante ao seu protagonista, o autor de Rato não só aposta numa autonomia do 

sujeito homossexual na exposição de suas aventuras e trajetória homoeróticas, mas também 

revigora e, conforme bem sublinhou Mário Lugarinho, “exercita seu direito à existência e à 

sobrevivência” (2008, p. 22).   

Deste modo, não poderia ser outro o desfecho da novela, se não a continuidade do 

trânsito e do nomadismo deste personagem. Ao verem a Cabeça de Porco invadida, o 

protagonista e a mãe retiram-se e vão morar num porão de uma casa em Jurujuba. Lá, ainda 

que a pobreza seja uma realidade flagrante, a privacidade parece ser um ganho 

compensador. A mãe dedica-se à religião cristão, acreditando piamente na volta de Cristo, 

já o protagonista, cético em relação às crenças evangélicas, passa a observar os rapazes, que 

ele descreve como “verdadeiros Cristos descidos dos céus, entre nuvens, aureolados por 

luzes” (CAPUCHO, 2007, p. 126). 
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Ou seja, os principais personagens que compõem a trama de Luís Capucho, em 

Rato, constituem-se como autênticos personagens nômades, da mesma forma como os 

construídos por Daniel Skramesto, na sua Lisboa, de Olhos de cão. Nos espaços urbanos 

pós-modernos, eles vivenciam aquela experiência sublinhada por Michel Maffesoli, qual 

seja, a da “errância no cotidiano” (2001, p. 28) que não deixa de configurar um profundo 

sentimento trágico da vida, cuja marca fundamental é a de “gozar, no presente, o que é 

dado ver, e o que é dado viver no cotidiano, e que achará seu sentido numa sucessão de 

instantes, preciosos por usa própria fugacidade.” (Ibidem, p. 29). 

Deste modo, os personagens de Olhos de cão vão compondo de maneira 

fragmentária os seus percursos por uma também fragmentada cidade de Lisboa. As suas 

mobilidades diárias, alimentadas pela trabalho, pelo consumo, pelo desejo e pela 

perspectiva narrante, contribuem para a escrita de uma cartografia urbana, cujo trânsito 

encontra se enquadra naquela “modulação contemporânea desse desejo do outro lugar” 

(Ibidem). Muito próximo desta dinâmica de circulação espacial, parece ser também a aposta 

do autor de Rato, sem, porém, ceder espaço para um olhar estanque e polifônico sobre o 

seu contexto. Sob o enfoque e a perspectiva de um jovem protagonista, a metrópole vai 

surgindo sob os indícios temporais da década de 1980, cujo indício mais evidente seria a da 

construção da estrada da Praia da Boa Viagem. Mas, nem por isso, o texto perde em termos 

de efabulação, muito pelo contrário, a deambulação de seu narrador, tanto pelos corredores 

do antigo Casarão, numa tentativa de recuperar um espaço perdido no tempo, como pelos 

becos e casas abandonadas da cidade, pode ser entendida como uma espécie de errância, 

enquanto signo de resistência “contra uma descomunal especialização a transformar o 

mundo todo numa simples peça de engrenagem na mecânica industriosa que seria a 

sociedade.” (Ibidem, p. 33). E, ainda que a solidão, o isolamento e a continuidade do êxodo 
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sejam marcas latentes neste protagonista, o afastamento daquilo que o encerra e o isola do 

mundo, a recusa da reclusão e o desejo por uma privacidade libertadora e liberadora 

parecem ser as escolhas decisivas, ainda que suscetíveis de uma não bem sucedida aventura 

do personagem.  

Olhando, portanto, os espaços urbanos aqui apresentados e seus personagens 

transeuntes e habitantes, a Lisboa e a Niterói literárias ganham as dimensões daquela 

“cartografia dinâmica, tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado de existências 

humanas” (GOMES, 2000, p. 24), de que nos fala Renato Cordeiro Gomes. Entre Portugal 

e Brasil, a ficção homoerótica contemporânea de língua portuguesa vai buscando, assim, 

seu espaço de confirmação e consolidação, sublinhando a cidade não apenas como foco de 

concentração da existência de diferentes experiências, mas também como lugar possível 

onde a escrita de subjetividades sexuais fora do cânone podem produzir uma versão outra 

de um outro cânone. E ainda que pese sobre a cidade a dúbia condição de espaço da 

socialização e da infelicidade, ainda que seja representada como um mosaico de diferenças, 

muitas vezes, não compreendidas e observadas apenas pelas lentes do abjeto, ela ainda 

pode ser recriada, na feliz expressão de Dedier Eribon, como “o lugar das solidariedades” 

(2008, p. 58). 

Os dois textos aqui apresentados, publicados na primeira década dos anos 2000, 

parecem mostrar, no entanto, que a tão almejada solidariedade não se concretizou como 

uma realidade, ainda que a visibilidade sobre a experiência homoerótica seja efetiva. Afinal, 

como bem pontuou o escritor português, e de maneira muito irônica na citação de epígrafe 

deste trabalho, a vida real, nem sempre, parece assim tão mais fácil, quando abstratizada 

pelas malhas da ficção. E se, como destacou Mário Lugarinho (2008), a ficção de Luis 

Capucho pode ser entendida como um ponto de afirmação da literatura gay no Brasil, 
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acreditamos que a de Daniel Skramesto, em Portugal, vem reivindicar a presença de uma 

expressão homoerótica na ficção pós-74, ao lado de outros nomes que ainda, infelizmente, 

não gozam das mesmas atenções que outros escritores. 

Por fim, gosto de pensar que é possível compreender o homoerotismo em diálogo 

com a literatura como uma via de problematização dos enfoques dados ao cânone ficcional 

de língua portuguesa. Afinal, se “as grandes cidades são intercambiáveis, porque aquilo que 

as resume é um lugar, simples „recipiente‟, leis, uma história” (Tadié, 1992, p. 144), então, 

nas duas margens do Atlântico, nos espaços urbanos portugueses e brasileiros, outros 

heróis e outros barões assinalados circunscrevem o seu local e a sua história de trânsito, de 

existência, de visibilidade e de permanência. 
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FERREIRA DE CASTRO E A IDENTIDADE SÓCIO-HISTÓRICO-

CULTURAL EM A SELVA 

 
 
 

José Dino Costa Cavalcante1 
 
 

 

Numa carta de Friedrich Engels  a Ferdinad Lassalle, em 1859, sobre uma obra teatral 

deste – Franz von Sickingen – o co-autor do Manifesto Comunista  aponta algumas questões 

ligadas à história. A princípio, ele afirma: 

 

No que diz respeito ao conteúdo histórico, ele [o drama] apresenta com 
clareza e adequada visão o desenvolvimento posterior das duas facetas 
do movimento de que lhe pareceram de maior interesse, ou seja, o 
movimento nacional da nobreza, representado por Sickingen, e o 
movimento humanista teórico, com seu ulterior evolver teológico e 
clerical, a Reforma. (MARX & ENGELS, 2010, p. 78). 

 

Com a evolução da  análise do drama, Engels questiona: 

 

Não sei qual o fundamento histórico da sua conjectura de que Sickingen 
mantinha relações com os camponeses e, por isso, não posso criticá-la. 
(...) Entretanto, se bem me recordo, nas passagens da obra de Hutten 
dirigidas ao campesinato, ele apenas tangencia o delicado tema das suas 
relações com a nobreza e procura direcionar todo o ódio dos 
camponeses contra os sacerdotes. (...) Reside aí, a meu juízo, o conflito 
dramático entre uma reivindicação  historicamente necessária e a 
impossibilidade prática de realizá-la.  . (MARX & ENGELS, 2010, p. 80). 

 

O questionamento de Engels acerca do drama de Lassalle é sobre a história, isto é, 

como o dramaturgo alemão havia buscado as relações históricos para escrever a obra 

teatral. No entender do crítico, a obra deveria seguir mais fielmente as visões da história. 
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Cita, por exemplo, obra de Hutten, propondo dialogar com a vertente histórica, não que 

seja obrigatório, mas que demonstraria ao dramaturgo um caminho mais “seguro” na 

evolução de sua ficção. 

Georg Lukács, em A teoria do romance, aponta um estreitamente entre a história e o 

romance. Quando afirma que “o romance é a epopeia do mundo abandonado por deus” 

(LUKÁCS, 2000, p. 89), propõe uma configuração mais “realista” no romance (que 

poderíamos incluir o conto, o drama romântico e a comédia de costumes, entre outros 

subgêneros). Para o teórico húngaro, o romance apresenta um conflito mais ligado ao 

mundo humano, excluindo o mundo dos deuses – como na Ilíada, por exemplo. 

Em Antonio Candido, a relação entre literatura e história, ganha uma forma mais 

simbólica. No seu ensaio Estrutura literária e função histórica, contido no livro Literatura e 

sociedade (2008, pp. 177-199), o crítico se debruça sobre o caráter histórico e político do 

Romantismo no Brasil. Para se desvencilhar da cor lusitana, a literatura brasileira precisava, 

segundo Candido, criar condições para que as obras tivessem uma identidade mais 

brasileira, a partir da terceira década do século XIX. Nesse período, os nossos primeiros 

românticos, conceberam a literatura como “uma reorganização  do mundo em termos de 

arte”. Ficou mais claro que a tarefa do escritor era antes de mais nada: “construir um 

sistema arbitrário de objetos, atos, ocorrências, sentimentos representados ficcionalmente 

conforme um princípio de organização adequado à situação literária dada.” (Id. Ibid. P. 

187). Referindo-se ao escritor Frei José da Santa Rita Durão e à sua obra Caramuru, 

Candido revela que o escritor tem um papel próprio dentro da ficção: o de arbitrar perante 

a história, ou seja, olhá-la de uma forma ideológica.  

Ainda segundo Antonio Candido, a arte é social em dois sentidos: 
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depende da ação de fatores do meio, que se exprimem na obra em graus 
diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito prático, 
modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles 
o sentimento dos valores sociais. (CANDIDO, 2008, p. 30) 

 

Essa visão, tão debatida e alicerçada na academia, remonta a alguns teóricos, como 

Madame de Staël, que certamente  foi a  primeira mulher a formular a tese segundo a qual a 

literatura é um produto social, exprimindo condições de cada civilização em que ocorre, 

Taine, que considerou a literatura como expressão do meio, Marx e Engels, que refletiram 

sobre as condições sociais nas obras estéticas, entre outros. 

No Brasil, Silvio Romero empreendeu um grande estudo sobre a cultura literária 

brasileira, defendendo sempre a força do meio sócio-cultural sobre a construção da obra 

literária; mais ainda: como o meio poderia influenciar o conjunto de autores de uma região 

acerca dos gêneros literários. 

Alguns teóricos viram essa relação entre o autor, a obra e a sociedade de uma maneira 

diferente. Sainte-Beuve, crítico francês, defendia a possibilidade de o escritor exercer ele 

próprio esse olhar sobre a obra estética. Segundo ele, o poeta não é uma resultante, nem 

mesmo um simples foco refletor; possui seu próprio espelho. Tem o seu núcleo e o seu 

órgão, através do qual tudo o que passa se transforma, porque ele combina e cria ao 

devolver à realidade. Essa tese é configurada de uma outra forma pelo já citado Antônio 

Candido, que defende uma força maior entre o aspecto social sobre a “criação” do artista: 

“a obra depende estritamente do artista e das condições sociais que determinam a sua 

posição”. 

Essa configuração, defendida pelo autor de Formação da Literatura Brasileira, em 

meados dos anos  50, é fortemente defendida pelos teóricos marxistas, inclusive pelos 

analistas do discurso, a exemplo de Michel Pêcheux.  

Para não sair do campo da teoria literária, Roberto Schwarz, em Um mestre na 

periferia do capitalismo, traça um paralelo bastante simbólico entre o papel social e a obra 

estética, focando com bastante lucidez o papel das ideias filosóficas no sentido do romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dito de outro modo: explora as relações sociais e 

políticas entre as personagens do romance machadiano. 
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Dentro desse contexto e partindo dessas ideias, sobretudo de Candido e Schwarz, 

pretendemos refletir algumas questões acerca do romance de Ferreira de Castro, A Selva, 

de 1930. 

Ferreira de Castro, escritor português (1898-1974), esteve no Brasil durante muitos 

anos e, pelo menos, quatro viveu num seringal em condições completamente subumanas às 

margens do Rio Madeira, no Estado do Amazonas.  

É ainda hoje considerado um dos grandes expoentes do chamado Neo-Realismo 

lusitano. 

Sua obra em questão, A Selva, narra as relações entre o protagonista Alberto, um 

português monarquista exilado de sua terra natal por conta da recente queda do regime 

imperialista, e as condições primitivas  da selva amazônica, com suas próprias leis. 

O jovem Alberto, já em Belém, para onde vem, após deixar Portugal, experimenta a 

dura realidade. Seu tio e protetor, diante de uma crise que se agiganta  diante da redução do 

preço da borracha no mercado internacional, aconselha-o a trabalhar num seringal no meio 

da selva. Assim o português deixa a Belém e ruma no barco infecto rumo ao interior da 

grande floresta.  

Ao chegar ao destino, o seringal paraíso, onde as leis da civilização não haviam 

chegado e o trabalho era ainda em condições de escravidão, mesmo que no Brasil o regime 

escravocrata houvesse desmoronado, pelo menos oficialmente, em 1888. 

Uma grande leva de nordestinos, sobretudo maranhenses e cearenses, estavam no 

seringal, esperando um enriquecimento fácil. Tinham sido convencidos por agenciadores 

que, extraindo látex dos seringais na Amazônia, estariam ricos em menos de dois anos.  

Alberto é logo tragado pela dura realidade do cenário. Ao chegar ao interior da selva, 

no acampamento, junto a outros trabalhadores, vê-se mergulhado do primitivismo 

inimaginável.  

As relações humanas em geral formam-se, naquelas paragens, com base no nível de 

selvajaria mais primário devido à impossibilidade de funcionamento dos mecanismos legais, 

no que toca à criminalidade como sendo os tribunais ou a fiscalização por parte do Estado. 

Juca Tristão, o coronel do seringal, mantém uma relação feudal junto a seus 

empregados, que ele considera escravos, já que dificilmente podem pedir desligamento do 

trabalho e retornar a sua região de origem. Proíbe inclusive quês os trabalhadores tragam 
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suas mulheres para o seringal. Essa explicação é dada a Alberto por um cearense chamado 

Firmino, que diz: 

 

Seu Juca é quem manda buscar os „brabos‟ ao Ceará e lhes paga as 
passagens e as comedorias até aqui. Se eles viessem com as mulheres e a 
filharada, ficavam muito caros. Depois, se um homem tivesse aqui a 
família, trabalhava menos para o patrão. Ia caçar, ia pescar, ia tratar do 
mandiocal e só tirava seringa para algum litro de cachaça […] O que seu 
Juca quer é seringueiro sozinho, que trabalha muito com a idéia de tirar 
saldo para ir ver a mulher ou casar lá no Ceará (CASTRO, 1997, p. 103).  

 

No entanto, isso não acontece com nenhum dos trabalhadores escravizados naquele 

lugar, já que todos os seringueiros eram obrigados a trabalhar para pagar suas dívidas. 

Segundo Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves, Débora Cristina Bandeira 

Rodrigues e Talita de Melo Lira, no artigo “Amazônia: as relações sociais sob o prisma da 

narrativa de Ferreira de Castro”,  

 

As trilhas dos seringais eram visitadas, vez por outra, por capatazes do 
barracão, para ver se os homens estavam trabalhando mesmo, se não 
estavam fazendo “corpo mole” para não tirar seringa, pois tinham que 
trabalhar de sol a sol para pagar o que deviam ao dono do seringal, mas 
nunca o conseguiam, pois o preço de tudo quanto necessitavam para 
sobreviver na selva era muito caro e tinha que ser pago com a produção 
da borracha que conseguiam recolher na semana de trabalho; se esta não 
fosse boa, eles sequer conseguiam pegar a farinha e o jabá para comer. 
Um agravante de toda esta realidade era a oscilação do preço da borracha 
no mercado internacional. Devido às plantações de borracha fora do 
Brasil, isto fazia com que os preços diminuíssem e o seringueiro tinha 
que vender a borracha mais barata ao dono do seringal, desse modo, 

nunca conseguia pagar a dívida contraída. (CHAVES, 2007, p. 20) 

 

Mergulhado numa região áspera e primitiva, longe dos valores da civilização, longe 

dos ideais da justiça, longe das relações humanas, Alberto vai aos poucos construindo uma 

outra identidade, totalmente diferente daquela que o acompanhara até sua chegada à selva.  

Inicialmente é pedante, defensor da supremacia hereditária das elites, um 

monárquico, orgulhoso da sua estirpe e privilégios de classe, do seu “sangue azul”. No 
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entanto, à medida que a trama avança, que penetra na selva, vai sentir-se progressivamente 

em paridade de circunstâncias com os companheiros de viagem e dos trabalhadores do 

seringal. Alberto muda gradualmente de convicções ao passar por uma série de conflitos 

internos, sobretudo após exercer o duro ofício da extração da borracha, principalmente 

quando se apercebe da ganância do patrão e da forma como manipula as vidas dos 

trabalhadores. O ponto de mudança da história dá-se quando Alberto toma a cargo a 

gerência da loja. É nesta altura que o jovem se apercebe até que ponto a vida dos 

seringueiros é escravizada por Tristão. 

Alberto vê-se, então, obrigado a mudar de convicções e a forma de encarar a vida no 

seringal. Percebe a fragilidade da justiça no interior daquela selva, onde o regime mais 

parecia ainda o século XIX. Citando uma passagem bastante significativa a respeito: “um 

país selvagem e sombrio, uma terra bruta e abandonada a si mesma; toda sua superfície está 

coberta de infinitas plantas de todas as famílias”. 

Para as referidas autoras, diante do cenário tão inóspito... 

 

[O narrador] descreve um retrato da Amazônia como um lugar odioso 
aos viajantes que por ali têm que passar e relata que são inúmeras e 
odiosas as famílias dos insetos existentes na região. Afirma que só os 
índios são capazes de suportar e viver nesta região, pois estão habituados 
desde a infância, são parte integrante desta, por isso conseguem viver de 
forma “harmoniosa” com esta natureza, melhor ainda, conhecendo-a. 
Assim, pode-se dizer que Amazônia não é somente um ambiente físico, 
mas humano e social ao mesmo tempo, o que revela uma diversidade 

sócio-ambiental e cultural rica e diversa. (CHAVES, 2007, p. 18) 

 

Em Alberto, constrói-se uma nova identidade sócio-cultural: de um homem que 

defendia o princípio da desigualdade entre pessoas, por conta de sua formação ou de classe, 

passa a perseguir um outro  ideal de vida: todos os trabalhadores devem ter as mesmas 

perspectivas de crescimento social, as mesmas condições; enfim: que os donos dos meios 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 541 

de produção mantenham com seus empregados uma relação justa e civilizada, de maneira 

que pudessem os trabalhadores sustentar-se com a produção exercida por eles. Não era o 

que se via nos seringais de Juca Tristão. Mas era necessário que assim fosse. 

O jovem monárquico português transfigura-se num outro homem: agora idealista, 

defensor de direitos, de igualdades, antes não defendidas. Essa nova visão é construída a 

partir de uma série de personagens, que circulam em A selva: 

I– Firmino 

Firmino é um cearense, que constrói uma relação muito simbólica com Alberto. Tem 

conhecimento de que está sendo explorado, que está sendo escravizado pelo Juca Tristão, 

mas reconhece a incapacidade dos explorados insurgirem-se contra o poder estabelecido 

naquelas matas, distantes do mundo, distantes das leis. Tem um papel fundamental na 

construção da nova  identidade do português, já que, é através dele, que o jovem 

monarquista consegue entender aquelas relações de poder ali existentes. 

II – Agostinho 

Outro nordestino que  figura no romance é Agostinho. Representa a completa 

animalização, forçado que é pelo meio, áspero e brutal. A ausência de elementos do sexo 

feminino faz eclodir nele os mais bestiais impulsos: a agonia no seu desejo por uma criança 

de nove anos, o impulso de a violar, o  que acaba por vitimar o pai da criança e 

consequentemente a si próprio, a busca de alívio da tensão sexual através do coito com 

animais. Enfim, Agostinho representa a bestialidade humana no lugar completamente 

desumano. 

III – Estica 

O ex-escravo Estica nutre aparentemente um afeto pelo patrão, mas a crueldade 

deste faz emergir a revolta interior causada por décadas de humilhação na senzala, durante 
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o período da escravatura, abolida há pouco mais de vinte anos. Decide, então, fazer justiça 

pelas próprias mãos, em nome da Liberdade. 

IV – Guerreiro 

Guerreiro é o gerente dos negócios de Juca Tristão. É através dele que Alberto sai do 

seringal e vai trabalhar na gerência da venda do coronel. 

V – Dona Iaiá 

É a única mulher branca que vive naquelas paragens. Por conta dele, Alberto nutre 

uma desejo quase incontrolável aponto de desejar a morte de Guerreiro. 

VI – Juca Tristão 

Juca Tristão representa o poder estabelecido, a lei na selva, a justiça, o Estado, pois 

detém capital, terras, homens e armas e certamente tem a seu favor todo um aparato de 

uma justiça ausente. É o explorador. Não há possibilidade de vencê-lo, já que o poder que 

exerce ali é invulnerável. Trata a todos os seus empregados como propriedade sua, pessoas 

que lhe devem obediência suprema, como se configurasse um monarca diante de seus 

súditos, ou como um senhor feudal diante de seus vassalos. 

VII – Alberto 

Alberto é a única personagem que representa os dois lados: civilização e primitivismo. 

Conhece as leis, porém sabe que o poder do Estado não consegue embrenhar-se naquelas 

paragens, distantes das mãos da justiça. Tem uma posição firme: ambiciona algum dinheiro 

para deixar aquele lugar e voltar à sua terra não como um desolado, voltando de uma 

grande, mas de uma viagem de trabalho. É através dele que se constrói toda a narrativa, 

toda a cisão daquele mundo, cercado pelo pesadelo do escravismo e da brutalidade. 

Alberto,quando deixa a floresta, deixa para trás também uma antiga visão ideológica a 

respeito das relações humanas, a respeito das instituições, a respeito do direito e da justiça. 
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Aquele homem que foi exilado de Portugal retorna à terá pátria com novas ideias sobre o 

mundo. E Isso tudo foi deixado em sua mente pelas relações de poder no seringal paraíso, 

na Floresta Amazônica. 

Como se vê, através das relações de poder entre trabalhadores e patrão(ões), o jovem 

Alberto tem sua identidade profundamente modificada. Nada contribuiu tanto para a sua 

nova concepção ideológica que a forma como encarou as relações de poder. Foi através da 

forma como Juca Tristão tratava os seus trabalhadores que o jovem monarquista inseriu-se 

numa nova ordem política. Saiu da selva com a visão segundo a qual todos devem ser 

tratados com justiça social, antes de tudo.  
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A REPRESENTAÇÃO DO INTELECTUAL EM TEMPOS DE 
GLOBALIZAÇÃO E MULTICULTURALISMO: O ESCRITOR PORTUGUÊS EM 

NO SILÊNCIO DE DEUS, DE PATRÍCIA REIS 
 

 

José Luís Giovanoni Fornos

 

 

 

O romance No silêncio de Deus, (2008), da jovem escritora portuguesa Patrícia Reis, 

apresenta o tema do escritor e do intelectual hoje. Para tanto, traz como personagem 

Manuel Guerra, famoso romancista português que, após viver episódios infelizes em seu 

país, decide desistir de sua atividade, partindo clandestinamente para a Amsterdam. Viaja 

sem aviso prévio, abandonando compromissos profissionais, evitando informar o seu 

paradeiro a amigos e conhecidos. 

Na capital holandesa, exila-se num pequeno hotel central, acompanhando, da janela 

do seu quarto, o movimento diário de prostitutas. Uma delas chamada Martina, torna-se 

uma figura importante ao convencer Manuel a procurar um médico homeopata para tratar 

do câncer. O corpo do escritor responde positivamente ao tratamento clínico, estimulando-

o a voltar à sua principal identidade: a escrita. É desta maneira que o livro encerra: 

 
Hoje decidi que o dia seria um pouco diferente. Comprei lápis novos, 
amarelos, com a ponta de borracha branca, uma resma de papel de 
fotocópias. Ayo trouxe flores de manhã, há um cheiro a frésias que se 
cola ao meu nariz. Afasto a jarra para o fundo da mesa. O meu reflexo 
no espelho diz-me que o futuro é quase transparente. Hoje vou 
recomeçar a escrever. (REIS, 2008, p. 257) 

 

                                                 
 Doutor em Teoria da Literatura pela PUCRS e professor da Universidade Federal do Rio Grande 
(UFRG). 
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O português Manuel Guerra, personagem agraciado com prêmios nacionais e 

internacionais de literatura, conhecido do público em Portugal e na Europa, decide morrer 

solitariamente, afastando-se da terra natal, dos amigos e da escrita, refugiando-se num 

território estranho ao seu. Todavia esse deslocamento emotivo-espacial depara-se com 

situações que, se não movem o romancista a retornar a Portugal, informam a ligação do 

artista ao seu país. Três passagens traduzem tais laços, impactando o sujeito: o 

reconhecimento do leitor; a amizade profissional e a nostalgia de produtos típicos da 

nacionalidade.  

O primeiro aspecto diz respeito ao reconhecimento pela jornalista Sara que realizara 

entrevista com Manuel após o prêmio internacional recebido. Ao passear pelas ruas, 

Manuel crê caminhar incólume aos olhares alheios. Sara, contudo, reconhece-o. O 

reencontro traz à tona a importância do escritor e sua obra à jornalista que, semelhante a 

Manuel, vive dilemas familiares e culturais que mexem com sua condição identitária. Os 

capítulos do livro revezam-se ora com os impasses da jornalista, ora com os do escritor. 

O segundo é o reencontro com seu editor Vasco: 

 
Quero que Vasco perceba que não temos mais nada para dizer. Quero 
fora a esfera dos livros, dos meus livros, não haveria diálogo possível 
porque sequei por dentro todas as palavras que podem compor frases 
com sentido. Ao mesmo tempo sensibiliza-me a generosidade que 
implica a viagem do meu editor. Um gesto de amor. Não o vejo como 
um gesto de interesse puro e simples, mas antes como um acto de 
bondade. De uma certa forma, divorciei-me do Vasco sem o ter 
notificado, não fui justo. Dou-lhe um dos meio-sorrisos e peço a conta. 
Ele suspira ligeiramente e começa a vestir o casaco. Na rua abraça-me e 
diz: gostei de te ver. Fico calado a vê-lo percorrer a rua paralela ao canal 
com um passo descaído. Dir-se-ia um homem derrotado e, de certa 
forma, é o que é. Um editor sem escritor é o maior derrotado de todos. 
(REIS, 2008, p.214-215) 
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A visita de Manuel, sempre adiada, à loja de um conterrâneo reproduz o terceiro 

aspecto. A culinária portuguesa é exaltada, conduzindo-o imaginariamente ao espaço 

nacional, próprio, em muitos casos, à condição do exilado e do imigrante: 

 
Chouriço assado, pão de lenha, queijo fresco alentejano, um vinho tinto. 
O homem continua a falar e vê-se que é com gosto que me enfarda os 
petiscos da mulher. Tem orgulho disso. Na nossa portugalidade servida à 
mesa. E eu comovo-me com os sabores. (REIS, 2008, p.219) 

 
Caso sejam selecionados os fatores que levaram Manuel a abandonar Portugal, 

motivos não faltam no decorrer de sua história. Todavia, ainda que estejam explícitos, 

justificando a melancolia do artista, outros surgem para compor talvez um quadro mais 

amplo acerca do papel do escritor e da arte literária em nosso tempo.  

Dentre as motivações mais evidentes para a fuga do escritor estão o falecimento 

prematuro da esposa Ana Luísa e o repúdio do filho Rodrigo ao acusar o pai pela morte da 

mãe. Manuel Guerra reconhece seu desajeitado convívio com o filho. Diante da inabilidade 

e falta de iniciativa para vida prática, atinge-o um remorso profundo, uma dor terrível, uma 

tristeza tenaz. Frente a tal incômodo, a escrita revela-se sempre como poderoso elixir. É ela 

que o protege, dando-lhe sentido e segurança, possibilitando a criação de um mundo de 

personagens que lhe poupa a “vivência das coisas” (p.190). Ao ser interrogado sobre o 

assunto, Manuel é taxativo: escreve “porque é uma forma de sobreviver” (p.33) 

O mundo profissional do escritor é organizado por Ana Luísa que se encarrega 

igualmente da casa e do filho, criando um ambiente propício para entrega absoluta do 

marido a seus romances. No passado, em meio ao autoritarismo salazarista, a esposa, 

militante comunista, estimulava-o à participação partidária.  

Aqui, a autora anuncia um tema recorrente: a relação dos intelectuais com os 

partidos. No caso de Manuel, transparece sua insatisfação. As decisões veiculadas pelo 
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partido causam-lhe um pudor excessivo, manifesto nas dificuldades ou insegurança do 

escritor em posicionar-se diante dos acontecimentos mais imediatos. As manifestações de 

Manuel ecoam a complexidade em torno da forma de participação política do escritor na 

sociedade.  

No capítulo em que discute a questão, Patrícia Reis assinala, através da personagem, 

que frente a determinados contextos históricos é quase inevitável o engajamento daqueles 

que lidam com as palavras e as idéias. Assim, inicia tal capítulo, informando que “antes do 

25 de Abril ser comunista era mais do que um caminho, era a única opção” (p.59)  

Em que pese o momento histórico, assinalado pela resistência de trabalhadores e 

intelectuais ao regime autoritário, Manuel não se sente confortável durante as reuniões 

partidárias, mantendo-se calado, preferindo, por comodismo, o silêncio, não sabendo o que 

dizer. Por vezes, imaginava-se preso, tendo potenciais diálogos com um potencial 

torturador. Na sua fantasia, ele “desenhava para si o melhor papel, esquecendo da única 

verdade: ele distribuía panfletos, pouco mais. Não conhecia dirigentes políticos, nunca 

andara com armas, desconhecia os segredos, fossem eles o que fossem” (p.61) 

Em relação às aulas de literatura ministradas na universidade, Manuel, ironicamente, 

revela que os conteúdos das mesmas não tinham efeito algum sob o ponto de vista da 

transformação do país, objetivo sempre enfatizado pelo partido: “uma estrofe de Camões, 

um texto de Bernardim Ribeiro, um poema de Camilo Pessanha. Coisas sem importância 

quando comparadas com a reforma social, um novo sistema de saúde e um outro método 

educativo.” (p.62) A ironia aplicada sinaliza para a defesa das condições específicas da 

produção e do conhecimento ficcionais. 

Para Manuel Guerra, o engajamento político-partidário proporcionara talvez apenas 

um fato importante: o encontro com a futura mulher. Inicialmente Ana Luísa estimula o 
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jovem escritor a abraçar as orientações partidárias. Com a chegada da Revolução dos 

Cravos, ambos se emocionam, vivendo plenamente aquele significativo movimento de 

transformação.  

Tais passagens evocam um tempo em que boa parte dos escritores e intelectuais, 

vinculados aos processos revolucionários, exercia importante papel na condução dos fatos 

nacionais. Em Portugal, eram momentos de efervescência cultural e política, marcados pela 

queda da ditadura salazarista e a experiência da Revolução dos Cravos.  

Com efeito, o romance No silêncio de Deus retrata o período atual. O isolamento e 

apatia são os principais sinais da demanda narrativa, representados, em especial, na figura 

do escritor Manuel Guerra. A impotência é a voz dominante. A perda dos laços familiares e 

nacionais amplia a solidão do sujeito. A arte literária é o seu espaço de sobrevivência. Mais 

do que um “homem suspenso”, Manuel Guerra encontra-se imobilizado.  

Se as dores particulares demarcam tal situação, igualmente o é o universo social. 

Em tempos de baixa densidade utópica – a disseminação global do descrédito do 

socialismo como utopia revolucionária – resta a Manuel o silêncio, sinal que atesta, para 

alguns, a retirada de cena do intelectual, selando outro estatuto para os sujeitos que atuam 

entre as palavras, idéias e a ação.  

Este é um tema amplo, vasto, complexo e variável que mobiliza a atenção de 

escritores, artistas e estudiosos de diferentes matizes em diversos momentos ao longo da 

história humana. Tal interesse está registrado na publicação do livro O silêncio dos intelectuais 

(2006), organizado por Adauto Novaes a partir de um seminário envolvendo 

personalidades importantes do Brasil e do exterior. Em que pese a amplitude temática, é 

necessário mencionar brevemente alguns teóricos que procuram compreender a presença 
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desse grupo no cenário social. Entre outros,1 destaca-se Pierre Bourdieu (1999) quando 

formaliza duas categorias: a noção de campo intelectual e habitus de classe, funcionando ambas 

como reprodução ideológica particular das relações de poder no campo da criação cultural 

com o espaço social, estabelecendo, a partir delas, a possibilidade de autonomia dos 

sujeitos em ação.  

Em seus estudos, investiga as diretrizes artísticas dos autores e as instâncias de 

legitimidade que produzem e garantem normas e regras do campo. Uma das imagens mais 

resistentes e necessárias é a do artista sem vínculos e sem raízes, associando a 

marginalidade biográfica com as opções estilísticas do fazer artístico. A autonomia do 

projeto criador é o propósito. Para sua efetiva constituição, a preservação de instituições 

públicas e democráticas é necessária. Na década de 1990, Bourdieu alertava, de forma 

veemente, acerca dos riscos a tal autonomia. 

Com a intensa propaganda neoliberal, a independência intelectual corria o risco de 

perder conquistas históricas significativas. Isso era visível em vista da crescente destruição 

da autonomia das instituições públicas com a expansão global da economia de mercado que 

privatiza o conhecimento científico e artístico, condicionando-o aos interesses puramente 

econômicos, coordenados por nacionalismos neo-imperialistas. Segundo Bourdieu:  

Autonomia dos universos de produção cultural em relação ao mercado, 
que não havia cessado de crescer graças às lutas e aos sacrifícios dos 
escritores, artistas e intelectuais, está cada vez mais ameaçada. O reino do 
comércio e do comercial se impõe cada dia mais à literatura, 
notadamente por meio da concentração dos canais de comunicação, cada 
vez mais diretamente submetidos às exigências do lucro imediato; à 
crítica literária e artística, entregue aos acólitos mais oportunistas dos 
editores – ou de seus cúmplices, com a troca de favores – principalmente 
ao cinema (pergunta-se o que restará, daqui a dez anos, de um cinema de 

                                                 
1 Nos estudos sobre a categoria intelectual, o nome de Antonio Gramsci é imprescindível. Julien 
Benda, com a obra A traição dos intelectuais (1927), torna-se sempre uma referência. Atualmente, a 
estudiosa argentina Beatriz Sarlo igualmente tem merecido destaque. Também as reflexões de 
Foucault em torno do assunto são  significativas ao  formular a  ideia de “intelectual específico”. 
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pesquisa europeu, se nada for feito para oferecer aos produtores de 
vanguarda meios de produção e sobretudo, talvez, de difusão); sem falar 
das ciências sociais, condenadas a submeter-se às encomendas 
diretamente interessadas das burocracias de empresas ou de Estado, ou 
morrer pela censura dos poderes ou do dinheiro. (1998, p.52-53)  

 

As considerações acima se ajustam à manifestação de Adorno (1993) em seu exílio 

nos EUA, quando escreve que toda matéria - espiritual ou não – no capitalismo tardio 

torna-se mercadoria, sendo avaliada conforme poder de compra e venda, agindo de 

maneira rápida sobre seres e produtos.  

Todavia, a dialética adorniana, reconhecia os desafios impostos pelo sistema. Num 

dos belos fragmentos de sua obra-prima Mínima moralia, o filósofo da dialética negativa, 

numa clareza e lucidez invejável, lançara as seguintes palavras sobre o intelectual:  

O intelectual, e em particular o que se volta para a filosofia, está 
separado da práxis material; repulsa que ela lhe inspira, impele-o a se 
ocupar com as coisas ditas espirituais. Mas a práxis material não é apenas 
o pressuposto de sua própria existência, ela se encontra na base do 
mundo, cuja crítica coincide com o seu trabalho. Se nada sabe dessa 
base, ele está mirando o vazio. Ele está diante da alternativa de informar-
se ou dar as costas ao que detesta. Se ele se informa, faz violência a si 
mesmo, pensa contra seus impulsos, correndo ademais o risco de tornar-
se tão vulgar quanto aquilo com que está lidando, pois a economia não 
tolera brincadeiras e quem quiser compreendê-la precisa pensar 
economicamente. (ADORNO, 1993, p. 116) 

 

A passagem é exemplar. Em primeiro, porque traduz como Adorno, de forma 

dialética, compreende a dialética materialista. Em segundo, porque confere ao homem de 

pensamento um lugar singular. Neste caso, ao mesmo tempo em que se envolve com os 

chamados objetos espirituais elevados – a alta cultura - que, muitas vezes o faz esquecer a 

materialidade bruta da vida cotidiana e seus artefatos da cultura de massa, não pode 

menosprezá-la, devendo estar atento a essa mesma materialidade que recusa, pois ela, além 

de ser uma premissa existencial, governa os negócios da cultura. Caso não esteja informado 
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acerca desses negócios, mira o vazio, não tomando conhecimento das relações entre 

mercado e cultura. 

Adorno igualmente apostaria na escrita como a casa metafórica do intelectual.2 A 

experiência do exílio alimentara tal pressuposto. Said, ele também um diaspórico de outro 

lugar e tempo, escreve que o intelectual deve ser caracterizado como “um exilado e 

marginal, como amador e autor de uma linguagem que tenta falar a verdade ao poder.” 

(SAID, 2005, p.15) É uma condição solitária, porém melhor do que uma “tolerância 

gregária para o estado de coisas.” (SAID, 2005, p.17).  

Na visão do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos a condição do 

intelectual está em “viver nas margens sem viver uma vida marginal”. (SANTOS, 2006, 

p.242). Boaventura aposta na equação de uma teoria crítica com a emergência do 

pensamento pós-colonial. Defende uma articulação da política com as formulações do 

multiculturalismo. Para trazer novamente à cena o internacionalismo libertário é necessária 

a conjugação de dois paradigmas: o do reconhecimento das diferenças culturais e o da 

superação da desigualdade econômico-social.  

Tal empreendimento denomina de hermenêutica diatópica, sintetizando-a no seguinte 

princípio: “temos os direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito 

a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza.” (SANTOS, 2003, p. 458) Tal 

hermenêutica, assinalada pelo diálogo intercultural, se desenvolve tanto na identificação 

local quanto na inteligibilidade “translocal das das incompletudes”. Para tanto, a condição 

sine qua non para tal diálogo é o reconhecimento por parte de cada cultura da sua 

incompletude.  

                                                 
2 Nas palavras do autor: “o escritor instala-se em seu texto como em sua casa.” (ADORNO, 1993, 
p.75)  
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Dessa forma, retornam os questionamentos: quais os referenciais ideológicos que 

mobilizam os intelectuais dispostos a querer alterar os atuais padrões de acumulação do 

capital? Quais os laços de identificação solidária e fraterna possíveis com os agentes da 

transformação social? E como a literatura e a teoria que a embasa respondem a tais 

questões? 

Tais perguntas dão continuidade às preocupações de todos aqueles que acreditam 

na possibilidade de outro mundo. Para tanto, seguindo a esteira histórica das palavras de 

ordem do racionalismo iluminista: igualdade, fraternidade, liberdade, é preciso reformulá-

las, considerando um multiculturalismo progressista, dinamizando as lutas sociais e 

discursivas. É nessa direção que, preservadas as especificidades de cada produção teórica e 

cultural, almeja-se outro mundo, assinalado pela esperança internacional dos povos 

subalternizados. 

De outro modo, é preciso perceber o papel peculiar do discurso literário. A 

narrativa de Patrícia Reis crê na matéria literária como exercício interrogativo das formas 

políticas e culturais da sociedade. A escrita é, ao mesmo tempo, reafirmada e negada, 

destinando o espaço artístico a um entre lugar, fronteira que se arrisca a ser tudo e nada. 

Nessa perspectiva, a literatura pode ser alegorizada como zona de risco, perturbadora 

permanente do ideológico, do social e do escrito, informando seu potencial na conjunção 

livre da narração e do narrado. 

O heroísmo angustiado ou positivo transforma-se, por vezes, em cinismo, 

descrença e silêncio. As imagens do fracasso podem potencializar a criação, reanimando o 

negativo – a melancolia, diria Walter Benjamin, - como expressão crítica. A literatura pode 

ser feita de enganos, de contradições, encetando seu caráter polifônico. Daí essa revolta 
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íntima do escritor que parece brotar de uma estrutura de sentimentos que ora desafia, ora 

se asfixia com o universo social hegemônico à sua volta.  

Todavia, uma versão menos redentora da literatura como estratagema singular do 

saber crítico pode ser suscitada: escritores cooptados pela razão instrumental e econômica 

do capitalismo tardio.  

Além disso, Manuel Guerra, o escritor do romance, passaria a ser a representação 

do sujeito europeu que não se desvencilha do próprio espaço, amarrado nas malhas da sua 

genealogia. Cativo ao fio da história ocidental sonha com mudanças reais, porém encontra-

se enclausurado ao racionalismo tecnocrático do mercado e da cultura europeia. De outro 

modo, pode-se pensar Manuel como a alegoria da nacionalidade portuguesa ferida pela 

globalização que põe em questão as velhas/novas identidades forjada no 

compasso/descompasso das relações entre o nacional e o transnacional. Ou talvez pudesse 

ser visto apenas como um “homem sem qualidades” que, na sua incurável timidez,3 se 

protege através da confecção literária. Com a palavra o leitor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Depois de exaustivo levantamento histórico acerca do papel da intelligentsia, observando a 
complexidade e as variações sociológicas do tema, o sociólogo alemão Karl Mannhein, em A 
sociologia da cultura, aponta um traço igualmente característico de alguns intelectuais: a esquizotimia 
que “consiste numa tensão crítica entre o mundo interior e o exterior de uma pessoa, que, em casos 
extremos, pode prejudicar sua capacidade de manter contatos sociais normais.” Segundo Mannhein, 
há intelectuais que se apegam a esse papel de afastamento, não superando a atração pelo 
isolamento. (MANNHEIN, 2005, p.131) 
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PLATÃO, FREUD, EÇA: O PERCURSO HOMOERÓTICO DE JOSÉ MATIAS 

 

José Luiz Foureaux de Souza Júnior, Ph.D.1 

 

 

O texto contém nele a força de fugir infinitamente da palavra gregária 
(aquela que se agrega), mesmo quando nele ela procura reconstituir-se; 
ele empurra sempre para mais longe (...) ele empurra para outro lugar, 
um lugar inclassificado, atópico, por assim dizer, longe dos topoi da 
cultura politizada (...); ele soergue, de modo frágil e transitório, essa 
chapa e generalidade, de moralidade, de indiferença (separemos bem o 
prefixo do radical), que pesa sobre nosso discurso coletivo. 

(Roland Barthes, Aula) 

 

 

Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que essa comunicação se inscreve no campo do 

work in progress, uma vez que apenas apresenta algumas linhas de interpretação, constituídas ao 

longo de um período de investigação que ainda não terminou: aquele que se circunscreve aos 

estudos do ―homoerotismo‖, em sua explicitação interlocutória com a Literatura e pela 

Literatura. Na verdade, os rumos que essa releitura de um autor canônico tem tomado, 

apontam para uma continuidade fértil e eficaz. Sendo assim, não se pode tomar as constatações 

aqui apresentadas como definitivas. As conclusões são transitórias como o são os seus leitores. 

Rejeito, liminarmente, qualquer visão de uma suposta identidade homossexual essencialista e 

pré-determinada, de caráter transhistórico e transcultural. Falo de configurações literárias do 

mesmo. Aqui, o princípio da homossociabilidade é que desponta como grande operador de 

                                                   
1 Professor Adjunto de Literatura Luso-Brasileira da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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leitura da narrativa de Eça de Queirós, muito mais do que uma possível discussão acerca do 

caráter homoerótico que, porventura, possa ser levantado. Ou seja, estou a postular que é na 

linguagem e através dela que as experiências se fazem enquanto tais, no momento mesmo em 

que se dizem. É, pois, no espaço histórico e social da(s) linguagen(s), que procuro detectar as 

diferentes experiências homoeróticas que chegaram a se configurar na narrativa estudada. 

A proposta é reler a fortuna crítica do aqui celebrado escritor português, numa 

aproximação não apenas temática, mas discursiva. Como escritor, ele representa as ―pessoas 

morais‖, dado que se compromete, de uma maneira ou de outra, com o próprio estatuto de 

escritor canônico e, como tal, passível de ser submetido a olhares nunca dantes navegados. Por 

outro lado, o narrador aparece nesse cenário como um dos títeres do discurso autoral, 

revelador de um olhar nem sempre ―comprometido‖ com esse mesmo estatuto. Por fim, as 

personagens, enquanto ―caricaturas‖ oferecem um conjunto de traços que, estes sim, apontam 

para as referidas diretivas de leitura. Parafraseando o título de um filme famoso dos anos 80, 

―Muito além do jardim‖, o estatuto e as diretivas de leitura apontam para certo olhar que o 

narrador agencia, osmoticamente, para suas personagens. A osmose aqui tem sabor de ficção e 

opera entorse discursiva que impede o leitor de rotular o autor, de maneira inflexível, como 

exigiria um comportamento crítico pejorativamente canônico. A moralidade das pessoas a que 

se refere esse texto acaba por caricaturar seus títeres, tirando-lhes uma pseudo e desejada 

autonomia, que o texto, superficialmente, deixa explicitar. 

Emprego o termo homoerotismo, de preferência a homossexualismo, por várias 

razões; em primeiro lugar, por não estar marcado pelo contexto médico-legal e psiquiátrico que 

forjou a noção de ―homossexual‖, na segunda metade do séc. XIX. Além disso, pelo fato de 
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―eros‖ ser um conceito muito mais abrangente que ―sexo‖, o que permite integrar ao objeto de 

estudo uma gama muito mais variada, matizada e rica de emoções, sensações, ideias e 

vivências. Em terceiro lugar, para passar ao largo da problemática noção de sexualidade, em 

seus vários desdobramentos e, sobretudo, em contraste com a noção de opção sexual. 

Finalmente, para evitar a falaciosa transformação de um adjetivo (homossexual) em 

substantivo (o homossexual), como se práticas sexuais pudessem definir, caracterizar e nomear 

aprioristicamente um tipo de sujeito, independentemente do meio social e do momento 

histórico em que ele vive e atua, bem como das inúmeras variáveis psicológicas, culturais, 

étnicas, políticas, religiosas etc. que plasmam a sua existência e sua auto compreensão. Essa 

opção não quer dizer que eu esteja ignorando ou minimizando a complexa questão das 

identidades e das subculturas, no contexto atual dos estudos culturais. Pelo contrário, sustento, 

simplesmente, que o homoerotismo não leva necessariamente à constituição de uma identidade 

ou de uma sub cultura específica. 

Essas considerações abrem uma, entre várias, perspectivas extremamente importantes 

para o estudo em questão. A primeira delas levaria a sublinhar o caráter histórico e contingente 

da própria noção de identidade e do papel que esta desempenha na cultura ocidental. Num 

ensaio brilhante, o professor inglês, Jonathan Dollimore, em seu livro Sexual dissidence, 

comparando André Gide a Oscar Wilde e valorizando a envergadura crítica do pensamento 

aparentemente frívolo do segundo, aponta para o papel central que a ideia de um ―eu 

autêntico‖ desempenha na cultura moderna do Ocidente. 

No espaço cultural da Modernidade, marcado pelo processo de secularização, esse 

suposto ―eu autêntico‖ passa a ocupar o antigo lugar de Deus, convertendo-se na instância 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

558 
 

decisiva para a fundamentação do verdadeiro, do real (e/ou natural) e do moral, categorias que 

correspondem aos três principais domínios do conhecimento na cultura ocidental: 

epistemológico, ontológico e ético. O fato de os diferentes movimentos libertários (feminista, 

negro ou gay), num primeiro momento, terem recorrido precisamente a essa noção de 

autenticidade, para fundamentar suas próprias reivindicações e lutas nos campos social, político 

e cultural, não deve levar o crítico a nenhuma forma de sacralização essencialista e a-histórica 

da própria noção de identidade e do seu valor cultural e político. 

Assim, não se pode nem se deve aplicar retrospectivamente a noção de identidades gay 

(entendida aqui como a daqueles homens que se definem primariamente em função de um 

estilo de vida multidimensional, estruturado a partir de uma opção afetiva e/ou sexual 

homoerótica) e queer (marcada ainda, além disso, por uma opção cultural e política radical, 

centrada sobre a ressignificação dos valores e significações da cultura dominante), ainda que 

essa possibilidade ocorra quando da leitura de textos ficcionais. Isto se sustenta ao se levar em 

consideração o que diz Dennis Allen, em seu livro Homosexualité et littérature, quando cogita que 

a relação entre homoerotismo e escrita não deve ser respaldada por suas modalidades de 

codificação e de incorporação de uma ―homossexualidade pré-existente‖. Será necessário, ao 

contrário, verificar como o texto define e descreve, logo, ―cria‖ a homossexualidade de que 

fala. Desse modo, as experiências homoeróticas configuradas nos textos exigem que se procure 

entender outras formas históricas e, no caso presente, literárias de apreensão e compreensão 

dessas experiências, em suas especificidades e contexturas próprias. 

O títere segue, em Eça, as diretivas da pessoa moral que o guia, em seus cordames, sem 

se ―comprometer‖, explicitamente, com esse ato: privilegia-se, para os interesses desse 
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trabalho, a posição do narrador de José Matias. Trata-se, aqui de uma aparatosa mecânica social, 

que aponta para o contrato homossocial que quero destacar. Recorro a Eve Kosofsky 

Sedgwick, em seu livro Between men, quando tece comentários acerca do termo 

homossociabilidade, importante para a minha leitura de Eça. No subtítulo desse livro ela utiliza 

a expressão homosocial desire e explica que se trata de ―registrar discriminações e paradoxos‖. A 

expressão ―desejo homossocial‖ a que se refere começa com um tipo de oximoro: homossocial 

é uma palavra ocasionalmente utilizada em História e nas Ciências Sociais, para descrever laços 

sociais entre pessoas do mesmo sexo; é um neologismo obviamente formado por analogia a 

homossexual; da mesma maneira que deve ser distinguido de homossexual. Na realidade, o 

termo é aplicado a uniões masculinas que podem, mesmo em nossa sociedade, ser 

caracterizadas por intensa homofobia: medo e ódio de tudo o que explicita homoerotismo. 

Considerá-lo na órbita do ―desejo‖, do potencialmente erótico, então, é considerar a hipótese da 

continuidade entre homossocial e homossexual, cuja visibilidade, para os homens, na 

sociedade, encontra-se ainda radicalmente interrompida. Essa hipótese de continuidade não é 

genética, uma vez que não se discute a ―genitalidade homossexual‖ como a raiz de outras 

formas de homossociabilidade masculina, mas, ao contrário, como uma estratégia de 

generalizações aproximadas, destacando diferenças históricas no que se refere às relações de 

homens com outros homens. 

Num magistral apanhado da sexualidade no século XIX, Peter Gay levanta uma 

possibilidade bastante atraente para a leitura do romance português: o tema da mulher. O 

homem burguês sofre de uma fobia incontrolável da mulher e de tudo o que ela representa, 

pois acredita que seu ―lugar‖ está sensivelmente ameaçado. Diz o autor: 
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(...) a ardilosa realidade da condição feminina confrontou muitos homens da 
classe média e muitas mulheres também com a necessidade de clarificar 
atitudes, de pôr preconceitos à prova, de tomar decisões. A auto- percepção 
do homem estava em jogo. Os sentimentos exasperados que essa situação 
provocou, e as numerosas controvérsias que ela gerou, só podem deixar 
atónitos aqueles que não conseguem perceber a preponderante parcela de 
sentimentos ocultos existente na criação de atitudes sócias e ideologias 
políticas. (GAY, 1988: p. 129) 

As mulheres, de certa maneira, dominam o universo dos romances de Eça de Queirós, 

ainda que não tão explicitamente: o que se percebe também no conto em questão. Nas 

narrativas do autor português, os protagonistas representam mais uma caricatura num painel 

social detalhado. Esse é o objetivo essencial dessas narrativas, do ponto de vista tradicional, 

canónico. No entanto, o narrador deixa escapar outro tipo de ―compromisso‖ moral, uma vez 

que não está ―pessoal‖, ―moral‖ e ―afetivamente‖ envolvido na história. 

A crítica concorda em falar do conceito negativo do amor que Eça de Queirós revela 

nas suas obras de ficção. O juízo, porém, é inexato com respeito aos contos. Ao contrário de 

desacreditar o amor, Eça condena a incapacidade do homem de amar completamente: alma e 

corpo. É sobretudo no conto ―José Matias‖ que ele trata com maior complexidade e 

originalidade da polarização dos aspectos físico e espiritual no homem e das consequências do 

desequilíbrio resultante. Para expressar essa dicotomia, Eça elabora uma versão moderna de 

amor cortês, utilizando todos os elementos principais da tradição medieval ao narrar o caso 

singular de um homem que foge da posse física da mulher amada. No entanto, o conto 

apresenta sentido mais complexo. As raízes inconscientes dessa complexidade não emergem da 

terra, mas estão lá: Freud que o diga! 
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Através do ambiente romântico e aparentemente idealista criado pela adaptação do 

mito provençal e das explicações subjetivas e contraditórias do narrador, ―José Matias‖ expõe 

profunda entorse psíquica. O escritor português quase não fica a dever nada a Sigmund Freud, 

que só uma década depois do aparecimento do conto publicará alguma coisa sobre o mesmo 

assunto. Eça consegue revelar com aguda percepção e exatidão os diversos aspectos recônditos 

de uma impotência psíquica que atormenta e finalmente destrói o seu protagonista. 

No conto, Eça de Queirós apresenta extraordinária intriga amorosa que serve de 

pretexto à crítica feita ao ultra-romantismo e à exaltação estética realista. O processo de 

empatia do narrador queirosiano com suas personagens problemáticas, deu frutos também no 

conto ―José Matias‖. Não perdendo a ironia, o narrador, em Eça de Queirós, adoça-se; de 

impiedoso e duro torna-se compassivo. Neste conto, os discursos não seguem a ordem 

cronológica dos eventos, apresentando alterações relativamente a essa ordem ao recorrer quer 

à analepse quer ao regresso a um tempo no qual ou o protagonista pressupostamente narra sua 

a história ou uma testemunha a enuncia. O narrador se autodenomina filósofo. O leitor 

identifica-se a seu interlocutor e, nas primeiras linhas, recebe o convite: ―Por que não 

acompanha o meu amigo este moço interessante ao Cemitério dos Prazeres?‖. 

―Moço interessante‖ seria um eufemismo tático? Um modo hábil de dizer rapaz 

singular sem dizê-lo? Com simpatia e humor, o narrador, constrói um idealista radical. O 

percurso que, guiados pelo narrador, se faz pela vida de José Matias, dá-se no tempo do trajeto 

até o Cemitério dos Prazeres. A narrativa na primeira pessoa do narrador (um amigo de José 

Matias) conversando com outra personagem durante esse trajeto beira, e, seu início, o deboche: 
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―Linda tarde, meu amigo!... Estou esperando o enterro do José Matias – do José Matias de 

Albuquerque, sobrinho do Visconde de Gamilde...‖. 

O entrecortado que marca a introdução do tempo em que, pressupostamente, se 

contam os eventos permite que o leitor se distancie da história e consiga alcançar uma atitude 

de reflexão perante o comportamento exageradamente espiritualista de José Matias. Contudo, 

no final do conto, o narrador deixa à consideração do leitor o modo de avaliar as relações entre 

espiritualismo e materialismo, sugerindo que a Matéria, mesmo sem o compreender, sempre 

adorará o Espírito. Na verdade, se Elisa alimenta o amor idealizado e espiritual de José Matias 

sem prescindir do amor carnal, quando finalmente José Matias morre, ela manda ―o seu 

amante carnal acompanhar à cova e cobrir de flores o seu amante espiritual!‖. 

Assim, contando a história em flash-back, Eça reconstitui logo no início, a vida de José 

Matias, ―um rapaz airoso‖ e ―duma elegância sóbria e fina‖, estudioso dos círculos literários 

lisboetas, culto e sofisticado, mas que, segundo o narrador em seu último encontro com ele, 

estava em estado lastimável e declara: 

 

(...) porque a derradeira vez que o encontrei, numa tarde agreste de Janeiro, 
metido num portal da Rua de S. Bento, tiritava dentro duma quinzena cor de 
mel, roída nos cotovelos, e cheirava abominavelmente a aguardente. 

 

A partir daí, aclara-se no corpo da narrativa de Eça, os elementos necessários para 

aguçar a curiosidade, pois, afinal, o que levou José Matias a arrastar-se por uma vida boêmia e 

errante? O desenrolar do conto dá-se na apresentação e na descrição de Elisa (a bela musa dos 

últimos românticos), e o motivo, segundo o narrador, da derrocada na vida de José Matias: 
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(...) o pobre José Matias, ao regressar da praia de Ericeira em outubro, no 
outono, avistou Elisa Miranda, uma noite, no terraço, à luz da Lua! (...) Alta, 
esbelta, ondulosa, digna da comparação bíblica da palmeira ao vento. 
Cabelos negros, lustrosos e ricos, em bandós ondeados. Uma carnação de 
camélia muito fresca. Olhos negros, líqüidos, quebrados, tristes, de longas 
pestanas... 

 

Neste fragmento, visualiza-se a concisão de informações fornecidas pelo narrador, 

mantendo o ritmo da prosa e fornecendo o essencial para prender a atenção de seu 

interlocutor: uma das maestrias queirosianas. No discorrer da vida de ambos, Elisa enviúva de 

Matos de Miranda e, após aguardar José Matias durante bom tempo, casa-se com Torres 

Nogueira. Torna-se viúva novamente e, ainda assim, José Matias a contempla como uma musa 

abstrata, como uma espécie de amor platônico, deixando-a em pânico. Ainda vale ressaltar, no 

conto, o recurso narrativo utilizado por Eça: a voz da personagem não se faz ouvir 

explicitamente. Daí que o jogo de diálogos é presumido. As falas da personagem são 

conhecidas a partir do próprio narrador: o leitor assume uma das vozes narrativas do conto, já 

que acompanha as pausas reflexivas, as mudanças de assunto, dita o ritmo e o andamento. 

Este conto revela, nas cogitações do Eça maduro, a avaliação que estava fazendo da 

cultura de seu século e conclusões que, de algum modo, havia tirado da obra e do convívio 

com um de seus mais próximos companheiros de geração. Nesse conto está colocada outra 

questão crucial: a da divisão radical entre espírito e matéria, resultante dos embates 

polarizadores do Idealismo e do Positivismo. Também é possível detectar a estrutura 

compositiva complexa, uma vez que a evolução do relato se processa pela repetição de 

situações semelhantes concatenadas pela gradação. A situação inicial mostra José Matias 

enamorado da bela Elisa de Miranda que mora em frente com o seu marido, o Conselheiro 
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Matos Miranda. Ora esta situação repete-se à medida que os maridos de Elisa vão morrendo, 

sem que José Matias tome a iniciativa de casar com ela. De fato, as situações são idênticas 

durante os sucessivos casamentos da bela Elisa Miranda, uma vez que se mantém inalterável a 

adoração de José Matias. 

Jacinto do Prado Coelho afirma que no fim do conto Eça ―exalta liricamente o 

idealismo amoroso, depois de o ter aviltado com diabólica serenidade‖. Mas também 

lembramos a última impressão que é dada de Matias — magro, alcoólico, esfarrapado, sub-

repticiamente a manter sua vigília noturna diante da casa de Elisa, enquanto o Apontador de 

Obras Públicas faz sua visita diária ―enfiando regaladamente o portão, bem vestido, bem cal-

çado, de luvas claras, com aparência de ser infinitamente mais ditoso naquelas obras 

particulares do que nas Públicas‖. É a relação ilegítima e física que goza um contentamento 

sereno. O amante espiritual, ao contrário, leva existência sórdida e clandestina e sofre morte 

degradante. 

O tom do conto é ambivalente, como se Eça não estivesse certo de sua própria atitude 

para com José Matias. Existem várias ambiguidades que não são resolvidas, apesar de que o 

narrador dá a impressão de que a história de José Matias, embora singular, fica completamente 

esclarecida por ele: impressão errônea. O primeiro enigma que se destaca diz respeito à 

perspectiva empregada por Eça. Falta completamente o ingrediente capital de revelação 

confidencial,principalmente porque o narrador não é amigo íntimo de José Matias. Suas 

explicações representam geralmente interpretações subjetivas de um homem cuja vaidade o 

obriga a julgar-se sabedor de tudo, mesmo do que realmente não compreende. Cada vez que 

José Matias faz alguma coisa inesperada, o narrador fabrica uma nova teoria que ele então 
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considera a única, a perfeita explicação lógica do caso. A verdade, porém, é que ele nunca 

compreende José Matias. Quando José Matias recusa casar-se com Elisa depois da morte de 

Matos Miranda, o narrador confessa, com rara honestidade, confusão total e inabilidade para 

encontrar explicação psicologicamente válida. Em breve, porém, vence sua perplexidade e 

declara que o ato de José Matias é devido a um excesso de espiritualismo e ao receio das 

materialidades do casamento e das realidades fortes da vida. Quando, depois do casamento de 

Elisa e Torres Nogueira, Matias não consegue recobrar a sublime felicidade dos primeiros dez 

anos de sua paixão, o narrador não vacila em explicar a razão: José Matias vê na mocidade, 

força e paixão física de Torres Nogueira uma ameaça contra seu ideal espiritual, em contraste 

com Matos Miranda, figura velha e doente e, portanto, sem força varonil. 

Se é verdade, porém, que Torres Nogueira é um distúrbio porque introduz elemento 

erótico na abstração espiritual que Elisa representa para José Matias, então a situação com o 

Apontador de Obras Públicas deveria produzir trauma muito pior. Não obstante, sucede tudo 

ao contrário. Em vez de hostilidade, José Matias só parece sentir curiosidade e simpatia. De 

novo, o narrador está pronto com sua explicação: os dois anteriores – Miranda e Nogueira – 

tinham entrado na alcova de Elisa publicamente, pela porta da igreja, e para outros fins 

humanos além do amor — para possuir um lar, talvez filhos, estabilidade e quietação na vida. 

Mas este era meramente o amante, que ele nomeara e mantinha só para ser amada: e nessa 

união não aparecia outro motivo racional senão que os dois corpos se unissem. 

Porque Eça desenha este narrador? Porque, por exemplo, não escreveu como autor 

onisciente ou usando o ponto de vista de Nicolau da Barca, amigo íntimo de José Matias, 

conhecedor profundo do protagonista? Única conclusão plausível é a de que Eça não quis 
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oferecer revelação mais penetrante do seu protagonista. O narrador serve, em parte, para 

afastar o leitor de José Matias. De fato, a viva personalidade do narrador funciona 

frequentemente como distração, desviando a atenção do leitor de maneira que examine menos 

cuidadosamente as ações de José Matias e aceite como certas suas conclusões. Em realidade, 

porém, essas conclusões contêm contradições que não são resolvidas e provocam perguntas 

que precisam ser esclarecidas se o conto vai ceder todas as riquezas de sua temática complexa. 

Em suas teorizações adstritas a esta discussão acerca do conto, considero o que Freud 

afirma: o instinto do amor é resultado de desenvolvimento gradual que tem origem na infância. 

Essa evolução começa quando a criança se dá conta de que existe um mundo alheio, de outros 

seres, e focaliza seu carinho sobre a mãe. E, porque a mãe ama o pai, este se torna não só num 

ideal que deve ser imitado, como também num rival que inspira ciúmes e hostilidade. Estas 

atitudes mudam devido à educação e a barreiras impostas pela sociedade. Gradualmente, o 

objeto original de amor é substituído pela irmã e depois por outras mulheres parecidas com 

estas, em certa medida. Com a transferência do afeto a evolução normal fica completa. 

Quando, porém, algum estorvo interrompe esta progressão natural, o resultado é uma 

desordem erótica que emerge mais tarde, na pessoa já adulta, como poderia ser o caso de José 

Matias. Ainda que não seja exatamente esta a circunstância aqui, a dissociação das duas 

correntes da emoção erótica — ternura e sexualidade – está presente e age na dinâmica 

homossocial de que tratei antes. 

A última condição do amor descrito por Freud requer que a mulher seja desacreditada 

sexualmente de alguma maneira. Elisa é, claramente, figura compósita; simboliza a ―madona 

virginal‖, a inacessível divindade do altar, durante os dez anos de matrimônio com Matos 
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Miranda. Ao se casar com Torres Nogueira, porém, Elisa comete ato de infidelidade que a 

deixa desacreditada sexualmente, ou profanada. Depois, confirma sua nova identidade como 

mulher licenciosa ao aceitar um amante. Esta nova relação, porém, não atormenta José Matias 

apesar de que desta vez a ligação é ilícita e, portanto, de significado mais sensual. Por 

similaridade, o afastamento de José Matias pode agenciar a tendência homoerótica 

inconsciente, que se manifesta por denegação, cujo objeto – o casamento com Elisa – é sempre 

marginalizado na reação do protagonista. 

Ressalte-se que a referência às ideias de Freud não se fazem de maneira ingênua. O 

reconhecimento da posteridade destas ideias, em relação ao momento de publicação do conto 

não impede que, hoje, a leitura que apresento possa se valer de tais argumentações, para 

equacionar o enigma que cerca o protagonista em sua performance ficcional. Por meio da 

elaboração de história singular, Eça consegue expor os diversos aspectos recônditos de uma 

relação inconsciente que aproxima, por linhas transversas, o desejo que enovela as personagens 

na trama de sua expressão. José Matias é incapaz de reconhecer, realizar e dar expressão ao 

afeto que o faz manter-se afastado do que não conhece, pela aproximação do que supõe ser o 

motivo de sua experiência. Vive e morre, pode-se dizer, atormentado por um desejo 

desconhecido. 

Dando um terceiro passo, chamo a atenção para outra perspectiva de leitura que, se 

não resolve o enigma, colabora para enriquecer suas possibilidades de equacionamento. Ao 

aceitar a proposta que os convivas no banquete de Ágaton levem a cabo o elogio do amor, 

Sócrates diz que o amor é a única coisa que ele diz conhecer. Quando chega a sua vez de falar, 

o filósofo recorre à invocação das palavras de Diotima, sua antiga iniciadora nos ―mistérios do 
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amor‖. A sábia de Mantineia tê-lo-ia feito depositário não só da teoria e origens do amor, mas, 

também, do método a seguir para chegar à sua última etapa – a contemplação da ideia da 

beleza pura e simples, todo englobante e imperecível. 

Quando, partindo do ―correto amor por um rapaz‖, o amante acede das coisas belas a 

essa forma e ―começa a avistá-la, quase tocaria o perfeito segredo‖. Tal estado de perfeição 

espiritual leva à prática da virtude e, daí, a uma imortalidade quase divina. Coloca-se, portanto, 

no polo oposto ao segredo mundano que, de acordo com a dedução do discurso de Pausânias, 

certos déspotas imporiam à expressão do amor entre dois homens. É porque o ―perfeito 

segredo‖ estaria no horizonte da conduta e das falas de Sócrates, que aparentemente não 

gratifica nem se faz gratificar por Alcibíades, que este considera o filósofo um prodígio 

incomparável a qualquer ―outro homem do mundo, antigo ou moderno‖. A considerar que, 

nos termos do banquete, Sócrates toma banho, vai ao lyceum e se jogue na cama, só mesmo um 

ser de outro mundo praticaria o amor exclusivamente como forma espiritual, pura e eterna. 

As contradições e ambiguidades do texto do Simpósio, de Platão, engendram um dos 

fantasmas mais persistentes no discurso normativo do amor privilegiado na tradição cultural do 

Ocidente. No conto ―José Matias‖, Eça de Queirós não só reatualiza esse fantasma 

convocando-o para a paródia do idealismo romântico, como dá conta da ansiedade que o 

mesmo provoca ao ser entendido como patologia potencialmente aplicável a certa camada da 

população masculina dada ao culto ―feminino‖ do sentimento. 

Segundo Michel Foucault, o termo ―homossexualidade‖ bem como a ―espécie‖ de 

anomalia que denomina nasce como resultado da ―vontade de saber‖ médico-psiquiátrica do 

século XIX, que constrói a sexualidade como qualquer coisa de suspeita em geral. A 
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publicação, em 1870, do artigo de Carl Westphal sobre ―as sensações sexuais contrárias‖ 

estabelece a homossexualidade como ―inversão do feminino e do masculino no interior de 

uma pessoa‖, sendo absorvido por este tipo de ―androgenia interior‖ o que antes se 

considerava a ―aberração‖ moral da sodomia. 

A ênfase no tipo particular de sensibilidade, e não no ato sexual em que se poderia 

manifestar, faz da homossexualidade o ―grande segredo‖ e, consequentemente, o fantasma 

ameaçante da masculinidade a partir das últimas décadas do século XIX. Para tanto 

contribuem os discursos culturais em torno à degeneração, no contexto dos quais se registra a 

transferência para o corpo masculino do imaginário sentimental romântico até então associado 

com o corpo e o espaço (doméstico) femininos. Isto dá origem ao que Eve Sedgwick 

caracteriza, em seu livro  Epistemology of the closet, como um ―pânico‖ de definição 

homo/heterossexual. 

Dramatizando a falha epistemológica que assalta as identidades sexuais (e não só) no 

período finissecular, em ―José Matias‖ Eça revisita a cena da incógnita já anunciada por 

Alicibíades no ―divino Platão‖ por meio da relação entre o filósofo narrador e o seu objeto de 

conhecimento, o protagonista do conto. Da comédia do amor à tragédia das sexualidades 

vividas em segredo, à tragicomédia das identidades sociais do gênero – o conto pode ser lido 

como demonstração do problema de conhecer, de definir o que é um homem com relação à 

sua sexualidade. Daí que o relato conclua evocando de modo elíptico o assombro de Alcibíades 

nas palavras desse outro sedutor de finais do século XIX, que, perante o seu ―inexplicado José 

Matias‖, não poderá asseverar se este é ―muito mais que um homem – ou talvez ainda menos 

que um homem‖ (QUEIRÓS, s/d, p. 222). 
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Não se trata, nem no Simpósio, nem muito menos no comentário irônico semi- 

hegeliano levado a cabo por Eça em ―José Matias‖, de definir o homem enquanto abstração 

filosófica em termos apriorísticos e absolutos, mas, sim, como fenômeno físico de 

conhecimento empírico e experimental. Logo a partir do primeiro parágrafo, esse 

conhecimento é apresentado em sua contingência originada da experiência e da consciência do 

―eu‖ narrativo, anônimo professor de filosofia, vis-à-vis o outro que é o corpo chamado José 

Matias. O fenômeno desse corpo faz-se representar por uma série de imagens físicas de teor 

evocativo que o narrador apresenta a um estranho que passa, compelido a ―amigo‖. O 

processo de rememoração que estrutura a exposição narrativa chama a atenção para a 

inextricabilidade entre a aparência cambiante desse objeto de conhecimento e os interesses 

voluntaristas do ―eu‖ que o interpreta. As suas deduções sobre a interioridade afetiva e 

espiritual do ―homem que nós vamos enterrar‖ (QUEIRÓS, s/d, p. 200) são ―autorizadas‖ 

pelo sofisma da razão comunitária de Hegel – o ―nós‖ referido como signo de uma suposta 

razão consensual. Por outras palavras: o narrador limita e reduz, de modo deliberado e 

egocêntrico, o conhecimento de José Matias ao relato do seu (suposto) amor pela ―divina 

Elisa‖; relato este elaborado pela ―razão‖ heterossexista da cultura judaico-cristã naturalizada 

entre os membros da comunidade social – o ―nós‖ – e hipos- tasiada nas figurações típicas da 

literatura romântica. É como se o corpo a caminho do cemitério não tivesse outra serventia, 

como se não tivesse outro significado que aquele ditado pela vontade, ou pelas inseguranças do 

professor de filosofia. 

A atribuição de um objeto de desejo feminino e, portanto, de uma história de amor de 

tipo normativo a José Matias é repetida de forma ritualística ao longo da narrativa, delineando 
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circularidade temporal sem saída, que redunda no sacrifício e morte do personagem. A sua 

história começa e acaba no espaço assinalado entre pinceladas sucessivamente contrastantes de 

hipóteses amorosas codificadas em topoi românticos. Para combater certa indiferença e evitar a 

dissolução ―daquele moço tão macio, tão louro e tão ligeiro‖ alcunhado ―José Matias, coração 

de esquilo‖, o narrador reporta-se subsequentemente a ―versos gastos, mas imortais‖ para 

determinar a hipotética paixão de José Matias pela imagem de Elisa numa noite de Outono 

(QUEIRÓS, s/d, p. 202). A partir deste ponto, o personagem é literal e literariamente feito 

fetiche romântico, gozando ―nesse amor transcendentemente desmaterializado um encanto 

sobre-humano‖ (QUEIRÓS, s/d, p. 205). 

O acaso não explica o reinício, o ―segundo capítulo‖ da história de José Matias que 

começa num ―dia de Janeiro ou Fevereiro de 1871‖, após a morte do marido de Elisa 

(QUEIRÓS, s/d, p. 207). Esse ―terremoto de incomparável espanto para José Matias‖ abre-

lhe, por certo, a possibilidade de esquivar-se do script amoroso que lhe é imposto em Lisboa, 

recolhendo-se no Hotel Francfort, no Porto. O nome do hotel, parenteticamente, remete ao 

fato de que os primeiros movimentos para a emancipação dos homossexuais surgem na 

Alemanha, entre as décadas de setenta e oitenta. No entanto, tal como ocorre ao começo da 

sua história, José Matias é eventualmente reconduzido à linha de ficção amorosa convencional 

– não apesar do seu terror seguido da recusa de se casar com Elisa, mas precisamente devido a 

isso. Só insistindo na lealdade do amor puro e desinteressado de José Matias, pode o narrador 

censurar e, simultânea e contraditoriamente, defender a sua rejeição do casamento, da 

constituição de família, enfim, a sua aversão ―às realidades fortes da vida‖ (QUEIRÓS, s/d, p. 
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212). Só assim poderá elevá-lo, no que será o terceiro capítulo da sua história, a símbolo de 

expiação da materialidade do amor físico – salvaguardados os parâmetros da lição platônica. 

José Matias, após a morte de Torres Nogueira – um ―macho‖, que teria revelado a Elisa 

―o que é um homem‖ (QUEIRÓS, s/d, p. 212) –, tenta ―sumir‖, ―evaporar-se‖. O narrador, 

porém, acaba de novo por agarrar a sua presa, agora pintando o ultrarromântico José Matias 

nas cores naturalistas de um pobre bêbado, desgraçado pela sua ideia fixa (QUEIRÓS, s/d, p. 

218). Isto, obviamente para desarmar a explicação que o próprio José Matias lhe dá pelo seu 

abandono físico e moral num portal de S. Bento: ―Por aqui, à espera de um sujeito‖ 

(QUEIRÓS, s/d, p. 218). Sintomático... Se isso não é obsessão, não sei que nome dar... A 

chancela desta dúvida é dada pela morte de José Matias numa noite de Fevereiro. A 

ambiguidade do Janeiro-Fevereiro indicaria outra direção, e o Fevereiro que o castiga é 

abjecção trágica na economia da narrativa. José Matias não só morre entalado entre um mês e 

o outro; morre também entalado entre a expectativa social e cultural de que ame alguém do 

sexo oposto e a renovada proscrição que surpreende todos aqueles suspeitos de ―androgenia 

interior‖. 

É evidente que o ―mistério‖ que tanto tem intrigado os leitores do conto não se pode 

dissociar do caso patológico construído, interpretado e controlado pelos interesses, desejos e 

temores do sujeito de enunciação. Segundo Alexander Coleman, José Matias seria ―vítima de 

uma proibição interior, um tabu pervasivo‖, que o impede de levar ―a sua amada para a cama e, 

muito simplesmente, de ‗fazer‘ amor algum (1980, p. 241). Claro que nada se poderá saber do 

objeto do amor e, muito menos, da atividade sexual de quem recalca, desloca ou atualiza em 
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segredo um desejo considerado ―tabu‖. É justamente isso que o narrador acaba por sugerir ao 

repetir frasesde sentido ambíguo de modo insistente. 

Na versão original do conto, Elisa teria recebido o nome de Elvira – nome bem mais 

carnal e, por que não mundano! O relato da história de amor espiritual atribuída a José Matias 

com relação a Elisa funciona como estratégia de dupla negação e, simultaneamente, de 

espetacularização desse desejo proibido que a todos envolve e no centro do qual se coloca, na 

agonia do réu-acusador o ―eu‖ narrativo. Sem receber um ―nome‖ o ―tabu pervasivo se faz 

presente de modo inabalável em pequenos detalhes figurativos do sentimento tecido em torno 

ao corpo de José Matias. 

Tecido entre a negação e a exibição perversas do ―tabu‖ inominável, ―José Matias‖ 

manifesta não só a inquietação homofóbica típica do período imediatamente posterior ao 

Romântico em geral. Como atesta Jonathan Dollimore, ―Estar em posição oposta é também 

estar contíguo (pegado a, próximo de) ou, em outras palavras, ameaçado por‖. Num momento 

em que se esfumam certezas lógico-racionais relativas à equivalência ―natural‖ entre corpo 

físico/sexo biológico, características de gênero sexual e sexualidade, a verdade do sujeito – se é 

que ela existe – há de ser articulada na interioridade ou na ―sensibilidade‖/sentimento de cada 

um. O que implica que cada um não é mais nem menos do que um segredo, mas sempre 

vizinho e, portanto, interligado ao segredo que habita ao lado. Daí a dinâmica de ―perversão, 

proximidade, paradoxo e desejo‖, ainda de acordo com Dollimore (1996, p. 230). Polos 

opostos, tal como José Matias e os corpos masculinos que, num momento ou outro, lhe são 

convizinhos no novo ―mundo do sentimento‖, ambos se resolvem na síntese configurada na 

ardilosa tipoia do narrador em que qualquer desconhecido é potencialmente um conhecido, um 
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―amigo‖ e, ultimamente, um reconhecedor em pranto secreto por uma morte de que é talvez 

culpado e que poderia ser a sua também. 

Qual é a medida, o que faz um homem? O que é, onde está, o que faz de um homem 

―hetero-‖ ou ―homo-‖? Na medida em que o texto de Eça se apropria de elementos 

estruturais, conceituais e figurativos do Simpósio, para abrir um espaço de especulação acerca do 

corpo, do sentimento e das relações masculinas no período finissecular, ―José Matias‖ instancia 

uma crise epistêmica, um ―pânico‖ de definição, que deixa escapar hipotética ―filosofia do 

riso‖. O fato é que não um, mas, sim vários ‗josé matias‘ são violentados, mortos e enterrados 

por uma vontade de saber que em nome de uma razão consensual constrói e produz a 

―anomalia‖ de que depende a ―normalidade‖ heterossexual. No final das contas, nada se sabe: 

é nessa estratégia perversamente cíclica que se resolve toda e qualquer incursão, ou inquisição, 

no ―grande segredo‖ que Eça magistralmente desconstrói, como se para provocar o leitor que 

contempla a melancolia inerente a toda e qualquer identidade genérico-sexual fundada na 

recusa de chorar a perda originária do outro/eu mesmo. 

Numa espécie de mise-en-abyme actancial, o narrador reproduz uma visão ―moral‖ da 

realidade circundante, deixando escapar, entretanto, alguma nuance que a natureza discursiva 

dessa mesma visão insiste em recalcar. A evidência se dá por pequenos ―chistes‖ que revelam a 

medula de uma questão complexa: a representabilidade dos papeis sociais. A Modernidade 

coloca em xeque esse afã de representação: mais que renovadora ou mesmo criadora de 

valores, a Modernidade inverte os sentidos de seus valores comportamentais. O espírito 

paródico impera solene, apesar de encontrar certos obstáculos, dificultando sua evidência. 

Trata-se, creio eu, de uma possibilidade a mais para se pensar questões que vão tocar no que 
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conhece como problemática da subjetividade o quê, afinal de contas, vai também tocar no 

campo delicado das sexualidades; daí às considerações de tudo o que refere às peculiaridades 

homoeróticas é um passo muito curto. 

É mais que necessário começar a prestar mais atenção em outras formas sociais de 

sexualidade – outros modos pelos quais relações homoeróticas têm sido organizadas e 

compreendidas, diferenciadas, nomeadas e não mencionadas deliberadamente. É necessário 

especificar a particularidade de vários modos de comportamento homoerótico e as relações 

entre esses modos e as configurações particulares de possíveis identidades sexuais; ainda que as 

narrativas em referência não sejam o que se pode chamar de homoeróticas, por definição. 

Como eu disse no início, a chave aqui é o discurso do narrador e sua representatividade 

―cultural‖. O aparecimento de definições novas como a de homoerotismo leva a ver esse 

conceito como parte da reestruturação das relações familiares, sociais, culturais e, mesmo, 

sexuais: consequências do triunfo da urbanização e do capitalismo industrial: as mesmas trocas 

que habilitaram um possível ―hetero erotismo‖, como investimento cultural ligado à pro-

criação, também criaram, com ligações diferentes, condições para o aparecimento do 

homoerotismo, nos termos em que essas considerações foram aqui delineadas. 

Enquanto os narradores afirmam a superioridade masculina, seus discursos evidenciam 

a negação de um temor, recalcamento de um desejo indizível: temor bastante comum. Tudo 

não seria a mesma coisa então? Além disso, a insistência num discurso ―masculino‖, abre 

possibilidade para se pensar numa outra leitura do texto de Eça: o discurso da 

homossociabilidade, como foi aqui aventado. Enquanto pacto masculino, a moralidade 

burguesa se descuidou de controlar o discurso que acaba por revelar outra face desta 
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―irmandade‖ de interesses. O homem se aproxima de outro por interesses ―morais‖ que 

acabam por criar laços ―afetivos‖. Isso é problemático também e é para essa direção que esse 

trabalho deseja apontar como proposta de investigação. 
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BOA NOITE, SENHOR SOARES: 

VIAGEM “SENTIMENTAL” E “INICIÁTICA” PELA RUA DOS DOURADORES 

 

José Rodrigues de Paiva1 

 

 

 

Penso às vezes que nunca sahirei da Rua dos 
Douradores. E isto escripto, então, parece-me a eterni-
dade. 

Bernardo Soares 
 
 
Ainda hoje o senhor Soares passa pela Rua Au-

gusta, pela Rua da Prata, pela Rua dos Douradores, e 
pela Rua dos Fanqueiros com as abas da gabardina des-
fraldadas ao vento que vem do Tejo. Ele roça o braço 
nos empregados de escritório, nas costureiras, nas se-
cretárias, e nos moços de fretes, e um nó de angústia 
aperta-lhe a garganta, maravilhado e dorido por essa 
gente que transita. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .  
 
Os sinos de São Nicolau pararam com o seu toque de 
luto, e eu saí dali como um fugitivo, ou como um lou-
co, que procurasse a mais improvável das liberdades. 
Toda a cidade se descerrava de novo para mim, mãe ou 
madrasta do moço que eu tinha sido. Mas logo uma 
grande bátega de água desabou como uma praga, var-
rendo de lés a lés a Rua dos Douradores. 

Mário Cláudio 
 
 

  

Nas Páginas íntimas e de auto-interpretação, Fernando Pessoa, a propósito de oferecer 

aos leitores elementos “para a explicação da heteronímia” (ou, quem sabe, quanto a isso 

induzi-los a equívocos), depois de se definir como um “louco que sonha alto”, faz, a si 

próprio e a quem o leia, estas perguntas: 

                                                           
1 Universidade Federal de Pernambuco. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

579 
 

 

Com uma tal falta de literatura como há hoje, que pode um homem de 
génio fazer senão converter-se, ele só, em uma literatura? Com uma tal 
falta de gente coexistível, como há hoje, que pode um homem de sensibi-
lidade fazer senão inventar os seus amigos, ou, quando menos, os seus 
companheiros de espírito?2 

 

Não interessa, aqui, indagar da sinceridade ou do fingimento do poeta quanto à sua 

declaração de loucura e dos argumentos por ele transformados – quase didaticamente – em 

indagações feitas a si e aos outros, com as quais justifica a “invenção” dos seus heterôni-

mos. O que importa é observar o que já constatado está pela história literária e que é o que 

desses argumentos viria a ser uma incontestável verdade, quando, no decorrer do tempo e 

na conjugação (harmoniosa e feliz) do ortônimo com os heterônimos, ocorresse e até 

mesmo se impusesse a publicação do conjunto da obra pessoana. Viu-se, então, que nos 

heterônimos criou Fernando Pessoa a “gente coexistível”, os seus “companheiros de espíri-

to” (ou de geração) que o cenário humano e cultural do seu país não lhe ofereceu e viria a 

ser, verdadeiramente, “não só um escritor, mas toda uma literatura”. 

Com esta expressão, Pessoa talvez se referisse, apenas, a “toda uma literatura” re-

presentada pelo vasto e multifacetado universo literário criado por si, por si mesmo assu-

mido, mas também, em diferentes parcelas, por si atribuído a “outros” que eram ele tam-

bém e que, como autores, tinham e não tinham realidade: os heterônimos têm, cada qual, a 

realidade de uma escrita existente, cada um a obra que lhe coube “assinar”, com as especifi-

cidades que lhe são próprias, tem mesmo, cada qual, a realidade de uma “biografia”, ainda 

que inventada, mas não têm, a sustentar a mão que “assina”, a realidade de uma existência 

física. 

                                                           
2 PESSOA, Fernando. Páginas íntimas e de auto-interpretação. Textos estabelecidos e prefaciados por 
Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho. Lisboa: Ática, s.d., p. 98. 
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Tudo isto, é claro, é literatura. Algo que oscila entre a lucidez e a loucura, a realida-

de e o sonho, a verdade e a ficção... Pessoa, “não só um escritor” converte-se, “ele só, em 

uma literatura”. O que talvez ele não pudesse imaginar é que o seu projeto de se tornar um 

homem-literatura (e há razões para se acreditar que de um lúcido projeto se tratava) viesse a 

ter, muito depois de si, tantos e tão importantes desdobramentos. Com os heterônimos, 

Pessoa antecipa certos traços da modernidade que viria a se reconhecer nas “invenções” 

literárias de um Borges, de um Pirandello, de um Calvino... Mas, o que verdadeiramente 

importa referir, é que Pessoa e o seu universo misterioso e vasto têm vindo a ser desdobra-

dos, ampliados, refeitos, complementados em obras de autores de hoje, que, fascinados 

pelo mistério, têm voltado os seus olhares para um tempo e um espaço de há cem anos e 

têm tornado mais vasto e mais complexo aquele universo artístico criado pelo poeta.  

O criador dos heterônimos não imaginaria, por certo, que um Saramago viesse 

complementar, num dos seus romances mais notáveis, a incompleta “biografia” de Ricardo 

Reis; que Antonio Tabucchi reescrevesse a “memória” dos Três últimos dias de Fernando Pesso-

a, ou imaginasse, numa imaginária internação do poeta numa casa de saúde de Cascais, uma 

sua inventada conversa telefônica com Luigi Pirandello; ou ainda que Mário Cláudio, numa 

narrativa magistral, desse corpo e consistência às “impressões sem nexo”, “autobiografia 

sem factos”, “história sem vida”, que são, enfim, a matéria do Livro do desassossego, confis-

sões, nas quais, Bernardo Soares afirma não dizer nada porque nada tinha que dizer3. Na 

esteira dos que com idênticos projetos o antecederam, Mário Cláudio contribui relevante-

mente, com a breve e bela novela Boa noite, senhor Soares, para a realização do desejo de Pes-

                                                           
3 PESSOA, Fernando. Livro do desassossego. Escolha e transcrição de textos de Maria Aliete Galhoz e 
Tereza Sobral Cunha, prefácio o organização de Jacinto do Prado Coelho. Lisboa: Ática, 1982 (2 
vols.), v. I, p. 13. Daqui em diante as referências a esta obra serão feitas no texto do artigo, utilizan-
do-se a abreviatura LD seguida da indicação do volume (I ou II) e do número da página onde se 
encontra a citação. 
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soa, o de ser, ele só, não apenas um autor, mas “toda uma literatura”. Convertido de cria-

dor de fundamental importância de literatura moderna em tema recorrente de criação lite-

rária, o escritor de Orpheu, pelas obras de Saramago, Tabucchi e Mário Cláudio continua 

renascendo ao longo de um tempo que vem do Modernismo ao pós-moderno e assim ul-

trapassando os limites do que era o seu próprio projeto, ambicioso, é verdade, mas mais do 

que realizado. 

Dizer que em Boa noite, senhor Soares Mário Cláudio faz ficção de ficção revisitando o 

Livro do desassossego, é certo, mas não é tudo e nem sequer é muito. Até porque o caráter 

metaliterário da novela é evidente, na sua construção fundada sobre as intertextualidades de 

que o Livro de Soares é a principal matéria, mas que o novelista amplia a outros horizontes 

e cenários do universo pessoano. Na verdade, Mário Cláudio começa por alterar o foco a 

partir do qual é visto o estreito mundo físico que se restringe à Rua dos Douradores e às 

suas adjacências da Baixa lisboeta. No Livro do desassossego esse pequeno mundo do comér-

cio é visto objetivamente, mas também transfigurado e ampliado ao sem-limite pela subje-

tividade emotiva e devaneante de Bernardo Soares, que se assume como sujeito literário e 

pretendidamente autoral nessas páginas diarísticas com as quais vai preenchendo o vazio 

dos seus ócios nos intervalos do não-fazer, corporificando, ainda que fragmentariamente – 

como se cada dia fosse fragmento de uma vida inteira – um mundo oscilante entre grande-

zas sonhadas e desastres da não realização. 

Do Livro do desassossego, por se tratar de um diário ou de uma autobiografia, outro 

não poderia ser o protagonista ou o sujeito senão aquele que escreve. Bernardo Soares vê o 

mundo e a ele se mostra de dentro para fora, escrevendo ou escrevendo-se. Em Boa noite, 

senhor Soares passa a ser outra a focalização: é outro o protagonista, é o moço do escritório 

da Rua dos Douradores, que, não num diário, mas numa autobiografia (porque a narrativa 
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é feita em primeira pessoa) vai dando conta de como vê o mundo. Vê-o concretamente e 

sem sonhos no início do seu relato marcado pela ingenuidade de uma adolescência ainda 

quase infantil. Os sonhos só mais tarde se vão instalar nele como matéria de vida. A Rua 

dos Douradores (como a da Prata, a Augusta ou a dos Fanqueiros) também é um universo, 

mas com os limites de ser apenas uma rua de grandes armazéns de comércio, o que já era 

muito para o moço que trazia no olhar as limitações do horizonte da aldeia de onde vinha 

para ali começar a aprendizagem da vida e do mundo. O Senhor Soares vai deixar de ser 

sujeito para ser objeto da observação mais ou menos admirada e também desassossegada 

do moço que o vê (mas sem ver, porque ele está sempre envolto no seu mistério) com os 

olhos cheios de perguntas. O Senhor Soares não se mostra. Vai ser visto de fora para den-

tro, mas o seu dentro nunca se revelará ao olhar perquiridor do moço do escritório. 

Talvez fosse interessante, para a compreensão dos processos de escrita de Mário 

Cláudio, saber-se de que ponto, fragmento ou fragmentos do Livro do desassossego terá parti-

do o ficcionista para a construção da sua novela. Mas é possível que esse seja um detalhe da 

ordem do segredo, restrito ao domínio do autor e não de todo franqueado à crítica, que, do 

assunto, tem apenas o cenário macroliterário, uma visão do todo, mas não dos detalhes. 

Um pouco como na dialética da ocultação, no jogo pessoano entre sinceridade e fingimento. 

Talvez se pudesse arriscar, como um princípio, um ponto de partida para a descoberta, pela 

subjetividade do tom da escrita: o da melancolia, que caracteriza, como uma música em tom 

menor, o andamento lento de ambos os livros. É verdade que no Livro de Soares a repre-

sentação de uma vida sem cor por uma escrita melancólica agrava-se em desassossego, avizi-

nha-se da angústia e corre muitas vezes o risco de se precipitar no desespero. Por isso Edu-
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ardo Lourenço o chamaria de “texto suicida”4. Esse é um risco que o narrador da novela de 

Mário Cláudio não correu: marcado, embora, pela melancolia, procura iludi-la, na escrita, 

pela ironia e pelo humor, e chega à velhice, depois de uma vida inteira de aprendizagem, 

contabilizando sucessos materiais e familiares que talvez não previsse na juventude. E por 

mais que a vida lhe tenha doído, nunca o desespero suicida lhe rondou os passos. 

Como obras de ficção – e o Livro do desassossego também o é – ambas implicam, ob-

viamente, a existência de personagens e de outras categorias da narrativa, sobretudo o es-

paço e o tempo. Quanto ao espaço, considerado o da realidade concreta, o que se percorre 

nos dois livros, o de Soares e o do “moço do escritório”, é o de uma Lisboa que, tendo por 

núcleo a Rua dos Douradores, desce do Bairro Alto, por um lado, ao Cais do Sodré, e, por 

outro, pelo Chiado, ao Rossio, à Praça da Figueira e estende-se pelo traçado geométrico da 

Baixa Pombalina, abrindo-se para a amplidão da Praça do Comércio e até à beira-Tejo, ao 

Cais das Colunas e à estação das barcas que demandam as cidades da Outra Banda. Uma 

Lisboa ao mesmo tempo prosaica e mítica (ou mitificada) que melhor se pode ver do alto, 

seja do Miradouro da Graça, seja dos jardins de São Pedro de Alcântara, pontos de obser-

vação prediletos, quer de Soares ou do “moço do escritório”, quer de Pessoa ou de Álvaro 

de Campos. É por estes recantos da cidade que transitam o Senhor Soares e o seu jovem 

observador, sobretudo em deambulações noturnas, como em “viagem” por misteriosos 

espaços irreais. Também está referida a Lisboa dos arredores campestres a que chamavam 

as “hortas”, locus amoenus do prazer de pobres, onde, numa tarde domingueira de piqueni-

ques familiares, o “moço do escritório” viu o Senhor Soares em companhia de Ricardo 

Reis a comer figos e beber vinho, “emborcando cada qual as suas goladas pelo gargalo das 

                                                           
4 LOURENÇO, Eduardo. “O livro do desassossego” texto suicida?. In: _____ . Fernando Rei da 
nossa Baviera. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986, p. 81-95 (col. Temas Portugueses). 
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garrafinhas”5. Mas há ainda, nos dois livros, o ilimitado e indefinível espaço do imaginário, 

o dos sonhos jamais realizados, o das viagens nunca feitas mas vividas pela imaginação que 

buscava estímulos nos mapas, nos selos de correio de outros países, nos guias turísticos 

Baedeker e nos roteiros distribuídos por agências e embaixadas. 

O tempo real, o contabilizável em anos ou em balanços de exercícios comerciais, é, 

nos dois livros, o dos anos 1930 (com algumas incursões ou registros anteriores no do de-

sassossego, de Soares), um tempo ainda tão lento – apesar de quanta pressa e velocidade futu-

ristas já havia na urgência tecnológica e capitalista de presente e de futuro –, que era possí-

vel esquecer, por um ano ou dois, na parede de um escritório, um velho calendário de 

1931. Mas há também um tempo da emoção e da memória, tempo intervalar a que não 

resiste, inteiro, o fio do novelo da vida que os dias desenrolam e que se parte em desorde-

nados fragmentos de desassossego, como nas páginas do Livro de Soares. Há o tempo da a-

prendizagem na formação do “moço do escritório” que protagoniza a novela de Mário 

Cláudio, que segue linear e inteiro pelos anos da juventude, mas que também se quebra na 

representação de um largo intervalo de 52 anos que separam o moço da velhice. Não obs-

tante a largueza desse tempo, a memória do velho, que fora o “moço”, não perde o que 

nele houve de essencial (embora tenha sido quase nada) e de que vai fazer o seu relato. 

As personagens são poucas, quer no Livro de Soares quer na novela de Mário Cláu-

dio, e a caracterização de cada uma é econômica em ambas as obras. No Livro do desassossego 

a apresentação das personagens é feita pouco a pouco: primeiro o Borges, o caixa, depois 

um vago “moço de fretes” (que não é o mesmo da novela de Cláudio), mais adiante o pa-

trão Vasques, dono do armazém de tecidos da Rua dos Douradores, e o Moreira, seu guar-

                                                           
5 CLÁUDIO, Mário. Boa noite, senhor soares. Lisboa: Dom Quixote, 2008, p. 31. Daqui em diante as 
referências à obra serão feitas no texto do artigo, utilizando-se a abreviatura BNSS seguida do nú-
mero da página onde se encontra a citação. 
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da-livros, depois, dois empregados galegos de um restaurante barato, um “moço” (talvez 

outro) que, “ao fundo do escriptorio, suspende um minuto o cordel do embrulho eterno...” 

(LD, I, p.65). Estas figuras vão e vêm nos registros diarísticos de Soares e por vezes for-

mam um grupo humano posto à consideração do escriturário-escritor: 

 
Se houvesse de inscrever, no logar sem lettras de resposta a um questio-
nario, a que influencias litterarias estava grata a formação do meu espíri-
to, abriria o espaço ponteado com o nome de Cesario Verde, mas não o 
fecharia sem nelle inscrever os nomes do patrão Vasques, do guarda-
livros Moreira, do Vieira caixeiro de praça e do Antonio moço do escrip-
torio. E a todos poria, em letras magnas, o endereço chave LISBOA. 
(LD, I, p. 144). 

 

Na novela de Mário Cláudio a apresentação das personagens é feita de modo mais 

direto e concentrado, logo à abertura da narrativa pela voz (ou pela escrita) do “moço” que 

ao patrão Vasques se apresenta pelo seu nome completo: António da Silva Felício. Depois 

de referir, num tempo indeterminado, a sua chegada ao local do emprego pretendido (“Na-

quela manhã, quando cheguei ao armazém de tecidos”... – BNSS, p.11), o narrador, tendo 

descrito o ambiente de trabalho do escritório da Rua dos Douradores, passa a referir o gru-

po humano que ali vai integrar: 

 
No armazém havia além de mim, do patrão Vasques, e do senhor Soares, 
que trabalhava como nosso tradutor, o senhor Moreira, o guarda-livros, 
o senhor Borges, o caixa, os três rapazes, caixeiros de praça, e o moço de 
recados. Os três rapazes eram o José, o Sérgio e o Vieira, a quem chamá-
vamos o Alfama por morar a Santo Estêvão, e o moço que tinha a graça 
de António como eu. De quando em quando apareciam os caixeiros-
viajantes, o senhor Tomé e o senhor Ernesto, e tínhamos também o gato 
Aladino, constando que fora o senhor Soares quem lhe pusera o nome. 
[...]. (BNSS, p. 13). Havia ainda o sócio capitalista, um sujeito que se 
chamava Alcino Santos Camacho. (Id. p.20). 

 

Depois, para cada um, tem o narrador uma pincelada rápida (ou um traço de carica-

tura), irônica e às vezes risível, caracterizadora da personalidade. Como que para sublinhar 

a importância do grupo do escritório ou como se temendo que as palavras não fossem sufi-



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

586 
 

cientes para destacar essa importância para o que seria desejável a realidade da imagem, 

tanto no Livro do desassossego quanto na novela de Mário Cláudio esse grupo é fotografado 

no seu local de trabalho. Bernardo Soares analisa detidamente os resultados da fotografia, 

deplorando o que vê de si em comparação com o que vê dos outros: 

 
Até o moço – reparo sem poder reprimir um sentimento que busco sup-
por que não é inveja – tem uma certeza de cara, uma expressão directa 
que dista / sorrisos / do meu apagamento nullo de esphynge de papela-
ria. [...]. – “Você ficou muito bem”, diz de repente o Moreira. E depois, 
virando-se para o caixeiro, “É mesmo a carinha d‟elle, hein?”  E o caixei-
ro de praça concordou com uma alegria amiga que atirou para o lixo. 
(LD, I, p. 171). 

 

 Em Boa noite, senhor Soares, a cena passa-se assim: 

 
Na manhã seguinte entrou pelo escritório adentro um cavalheiro que a-
firmava ter sido encarregado pelo senhor Camacho de nos fotografar a 
todos. Quando analisámos as provas verificámos que tínhamos ficado 
muito bem. E foi nessa ocasião que o senhor Moreira observou, dirigin-
do-se a um dos caixeiros de praça, e designando com o queixo o senhor 
Soares, “É mesmo a carinha dele, hem?” O visado corou, e eu julguei ver 
um mar de lágrimas que lhe subia aos olhitos piscos. (BNSS, p. 22). 

 

 Na novela de Mário Cláudio, além do grupo de personagens ligadas ao escritório da 

Rua dos Douradores há um outro que constitui o núcleo familiar de António Felício: a 

irmã Florinda, que morrerá tuberculosa; o cunhado Gomes, tipo grosseiro que maltrata a 

mulher e explora e humilha António; a menina Mimi, filha do casal e sobrinha de António; 

a tia Celeste, que é mãe do Gomes e tem rompantes de loucura de mal comportado lingua-

jar. A eles vem juntar-se, mais tarde, o Serafim, irmão de Gomes, tipo de caráter duvidoso 

vindo do Brasil e alardeando uma riqueza que não tem. 

 Entre este núcleo familiar e o grupo do escritório decorrem os últimos anos da 

adolescência de António, que, entre a casa e o trabalho – que veio procurar em Lisboa, 

deixando para trás a sua aldeia de Escalos de Cima, Concelho de Idanha-a-Nova – “viaja” 
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sentimentalmente pelos arredores da Rua dos Douradores. Viajaria, também, pela imagina-

ção e sem sair do seu quarto, por distantes e exóticos lugares do planeta aonde o levavam 

os folhetos das agências de viagens de que fazia coleção. E assim deambulando física e 

mentalmente, foi fazendo a sua aprendizagem da vida, sempre com a atenção fascinada 

pelo mistério do senhor Soares, ao redor de quem foi conhecendo outras pessoas ou “per-

sonagens”: dona Henriqueta Madalena, irmã de Soares (na verdade irmã de Fernando Pes-

soa), Vicente Guedes, o doutor Ricardo Reis, um certo “cavalheiro estrangeirado, de mo-

nóculo, [...] com o passo travadinho dos que suscitam o piscar de olhos dos moços de fre-

tes” (BNSS, p. 65) que não pode ser outro senão Álvaro de Campos. E ainda, além de ou-

tros figurantes, o homem da mercearia, vizinho do senhor Soares, e a moça que tocava 

piano e cantava uma “cançoneta revisteira” intitulada A giesta na serra.  

 O topoi da viagem, seja ela real ou metafórica, sempre foi dos mais importantes de 

toda a literatura, e isso não foge à regra, aqui, seja no Livro do desassossego seja na novela de 

Mário Cláudio. No subgênero do romance dito de formação (o bildungsroman da tradição ale-

mã) é um elemento obrigatório, ou quase, significando o desligamento das origens e da 

proteção que está nelas para o empreendimento de novas descobertas da vida, de busca, de 

mudança interior e de aprendizagem, amadurecimento e indagação da personagem com 

relação à vida e ao mundo. Por vezes, realizada a experiência da viagem, protagonistas des-

ses romances regressam às origens, considerada cumprida a aprendizagem. 

No seu desassossego Bernardo Soares viaja sobretudo pela subjetividade existencial: 

“Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio 

do meu corpo, ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e 

os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como afinal, as paisagens são.” (LD, II, 

p.132). António Felício viajara fisicamente vindo de Escalos de Cima, e, em Lisboa, “viaja-
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va” pelas ruas do comércio e por um imaginário que ia construindo. Pressentindo as via-

gens de sonho a que o “moço do escritório” se entregava, o senhor Soares ofereceu-lhe, 

certo dia, um barco de papel que ele mesmo fizera e a que dera o nome de “António”. Por 

muito tempo o moço guardaria o barquinho (símbolo importante na leitura da novela de 

Cláudio) como se fosse um presente raro. Tempos depois, surpreendendo António, ao fim 

de um dia de trabalho, a folhear a sua coleção de folhetos de viagens, o senhor Soares sau-

dou-o, “num murmúrio [...] com um „Boa noite, meu viajante‟”, que o moço nunca mais 

esqueceu, “e que se percebia ter-lhe subido do fundo da alma.” (BNSS, p. 61). Era, sem 

dúvida, um sinal de cumplicidade entre os dois “viajantes”. Ou bem mais do que isso, co-

mo António reconheceria depois: uma espécie de magistério sobre si exercido pelo outro – 

apesar do silêncio raramente quebrado entre eles – no seu processo de aprendizagem. Mais 

tarde, recordando os seus anos de juventude, António dirá a esse propósito: “naqueles 

meus sonhos acordados eu conferia ao senhor Soares a missão que nunca professor algum 

desempenhara a meu favor, a de explicar ao moço simples que eu era, mas sem a violência 

da obrigação do que quer que fosse, quanto de facto me importava decifrar sobre os misté-

rios da Terra.” (BNSS, p. 69-70).   

 Quando António Felício completou 18 anos, os rapazes do escritório, depois de o 

fazerem pagar uma “jantarada” numa tasca do Bairro Alto, levaram-no a uma casa de pros-

tituição para a sua estréia sexual. A deambulação pela cidade era agora também noturna, e 

tudo fazia parte da sua aprendizagem do mundo. O “bródio” tinha o resultado simbólico 

de um rito iniciático cumprido entre a alegria e a melancolia provocadas pelo passar de uma 

fronteira da vida, sob os efeitos do vinho e o manto misterioso da noite.                                       

Mário Cláudio registra com precisão que o 18º aniversário de António dera-se a 5 

de abril de 1933, e assim, feitas as contas, saberá o leitor que o “moço do escritório” nasce-
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ra sob o signo de Orpheu, no mesmo mês e ano em que aparecera em Lisboa a emblemática 

revista do Modernismo português. Este e outros detalhes da novela – como o do próprio 

nome do protagonista, que tem um homônimo (um Outro?) entre os seus jovens compa-

nheiros de trabalho são indicativos do processo de escritura desse livro onde nada se passa 

por acaso.  

 Depois da morte da irmã, António decidiu deixar o armazém do patrão Vasques e 

regressar à sua aldeia, onde o pai velho continuava a cultivar a terra da sobrevivência. Faria 

a viagem de volta, mas já não era o mesmo que regressava, produzidas, no corpo e no espí-

rito, as transformações operadas pela aprendizagem daqueles anos. A partida de António 

representa o encerramento de uma etapa da sua vida, de que é evidente sinal o desfazer-se 

ele das pequenas coisas que acumulara, particularmente a “coleção da papelada sobre os 

muitos lugares deste mundo”, vendida “ao quilo, e por uma ninharia, a um farrapeiro da 

Calçada do Carmo.” (BNSS, p. 88). Encerrava-se, assim, o período de sonhos da sua vida, e 

a partir de então ele passaria a encarar a realidade como ela era e sem lamentar a perda dos 

sonhos, como se vê pelo que diz em relação à “papelada” das viagens: “Realmente para que 

quereria eu semelhante entulho, se a maior viagem que para mim estava prevista era a de 

Lisboa a Escalos de Cima?” (idem). 

O episódio da partida de António alcança, no Livro do desassossego como na novela de 

Mário Cláudio, momentos de grande significado literário. Bernardo Soares lamenta, num 

longo registro do seu Livro, a partida do “moço do escritório”: 

 
Foi-se hoje embora, / diz-se que / definitivamente, para a terra que é na-
tal d‟elle, o chamado moço do escriptorio, aquelle mesmo homem que 
tenho estado habituado a considerar como parte d‟esta casa humana, e, 
portanto, como parte de mim e do mundo que é meu. Foi-se hoje embo-
ra. No corredor, encontrando-nos casuaes para a surpresa esperada da 
despedida, dei-lhe eu um abraço timidamente retribuído, e, tive contra-
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alma bastante para não chorar, como em meu coração, desejavam sem 
mim meus olhos quentes. (LD, I, p. 176). 

 

Mário Cláudio refaz, assim, a cena da partida: António vai ao escritório pela última 

vez, para recolher, no seu “cacifo”, documentos e objetos pessoais, e, ao sair, dá “com o 

senhor Soares que avançava em direção contrária, porventura determinado a lançar-se num 

daqueles misteriosos serões de escrita em que costumava, conforme se sabia, sentar-se à 

cadeira alta até às tantas da madrugada.” (BNSS, p.89). 

 
Ele fixou nos meus os seus olhos envidraçados, e eu distingui uma som-
bra que por eles passava no preciso instante de nos encontrarmos. O si-
lêncio que por segundos se estabelecera entre nós foi então interrompido 
pelas badaladas do sino próximo da Igreja de São Nicolau, batendo a fi-
nados, e um arrepio de medo ou de surpresa, percorreu-me o corpo in-
teiro. O senhor Soares abriu os braços magríssimos, um pouco trêmulos, 
em conseqüência talvez, calculei eu, do excesso de café e tabaco e aguar-
dente que consumia, e caí neles como se me despenhasse na salvação. 
Senti o soluço que lhe pôs a estremecer o peito, e ouvi-o murmurar bai-
xinho, e junto à minha orelha, “Até sempre, António.” Não atino em 
precisar se ele se soltou, ou se me desprendi eu do abraço. Mas ainda ho-
je escuto essa voz muito firme, a minha, ou a do homem que em mim 
nascera, articular apesar das lágrimas que me contraíam a garganta, “Boa 
noite, senhor Soares.” (Idem, ibid.). 
 

O toque fúnebre da Igreja de São Nicolau assinala o exato momento em que mor-

rem a juventude e os sonhos e os anos de aprendizagem de António da Silva Felício. Ao 

moço do escritório sucedia o homem que em si nascera, dotado de “voz muito firme”, 

apesar das lágrimas contidas. A saudação com a qual o senhor Soares se despediu foi “Até 

sempre, António”, e, efetivamente, como se pôde ver no epílogo da novela, o senhor Soa-

res viveria para sempre, até à velhice, na memória do moço que deixava de o ser.  

Depois do abraço final – que fora também o primeiro, porque não há outro referi-

do – o emocionado António, sem se voltar para trás, precipita-se para a rua, sobre a qual 

um intenso aguaceiro desabara: 
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Os sinos de São Nicolau pararam com o seu toque de luto, e eu saí dali 
como um fugitivo, ou como um louco, que procurasse a mais improvável 
das liberdades. Toda a cidade se descerrava de novo para mim, mãe ou 
madrasta do moço que eu tinha sido. Mas logo uma grande bátega de á-
gua desabou como uma praga, varrendo de lés a lés a Rua dos Dourado-
res. (BNSS, p.89-90). 

 

No simbolismo da novela, o silêncio dos sinos encerra o luto pela morte daquela 

fase da vida de António, que também era lavada pela água da chuva subitamente caída. 

Aquela era, ainda, uma água lustral, de batismo, inauguradora de uma nova etapa da vida. O 

moço dos sonhos desaparecia e dava lugar ao homem ligado à sua realidade. Para António, 

encerrava-se um tempo. Para sempre perdido, mas, como se veria, para sempre guardado 

na memória e na emoção. Percebe-se, então, quanta expressividade e que simbólico signifi-

cado possui a epígrafe colhida por Mário Cláudio para a sua novela nos versos de um poe-

ma de Shelley: “A juventude permanecerá para sempre, acima de tudo.”6  

António regressa à sua aldeia. Mas já não se adapta ao ambiente estreito nem às su-

as precárias condições de vida. Deseja regressar à Capital, mas vai ficando por causa do pai, 

“velhinho e muito alquebrado”, até que é convocado para o serviço militar. Tem, portanto, 

uma nova viagem a empreender: vai para Leiria e depois para Lisboa. Foi então que “soube 

do falecimento do senhor Soares, ocorrido em Novembro do ano passado”, situa ele no 

seu relato, sabendo o leitor que se tratava do ano de 1935, o da morte de Fernando Pessoa. 

Tempos depois, e já casado, iria mais longe: iria com a mulher, em excursão, num passeio a 

Sevilha, a viagem mais longa... Findo o serviço militar, arranjou “colocação no escritório da 

Casa Batalha” (BNSS, p. 91), para o que deve ter contribuído a sua aprendizagem no arma-

zém do patrão Vasques, na Rua dos Douradores. Nasce-lhe o primeiro filho, e, “necessi-

tando melhorar de vida”, matriculou-se no Curso Geral de Comércio, que terminou “sem 

                                                           
6 Na novela de Mário Cláudio, citado no original: Youth will stand foremost ever. 
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quaisquer percalços.” Nasceram-lhe outros filhos: um rapaz e duas meninas, e, entretanto, 

António Felício encontrou-se estabelecido “com um pequeno bazar à Praceta da Avenida 

do Brasil, comprando e vendendo um bocadinho de tudo, dos brinquedos aos valores sela-

dos e dos artigos escolares aos de perfumaria.” (idem, ibid). Isto acontece, registra o narra-

dor, pelos “inícios de 50”.   

Septuagenário, com a vida familiar e profissional arrumada, António, vai, finalmen-

te, concretizar o projeto há muito alimentado de entregar a um escritor a tarefa de escrever 

o relato do seu convívio com o senhor Soares. Consegue, então, “abordar um autor mais 

ou menos respeitado” que “possuía uma larga experiência em se aproveitar das histórias 

alheias, transformando-as em suas, e, declarando, parece que se especializara nisso, que lhe 

haviam enviado uns papéis, e que não era ele, se bem se considerasse, o responsável pelas 

obras que paria.” (idem, ibid., p. 91-92). O escritor estabelece as suas condições (que são de 

natureza estética, porque nada lhe cobraria pela tarefa), começando por afirmar, como ad-

vertência: “aquilo que eu contar distinguir-se-á bastante daquilo que o senhor contaria”, 

implicando na explicação da premissa a literariedade e não-literariedade das diferentes escri-

tas. E conclui: “A verdade é que nenhum de nós narra um qualquer enredo de maneira 

igual, nem o senhor, nem eu, nem seja quem for que tente decifrar o que nós redigimos.” 

(idem, ibid., p.92). 

É evidente a auto-referencialidade ficcional que aqui é feita, não sendo difícil inferir 

que esse escritor profissional “mais ou menos respeitado” e possuidor de “larga experiência 

em se aproveitar das histórias alheias transformando-as em suas” bem poderá ser o próprio 

autor empírico, a mesma personalidade autoral que assina a novela Boa noite, senhor Soares. 

Mais que um caso de contratação de um “escritor fantasma”, vem isto a configurar a pes-

soana estratégia do jogo entre sinceridade e fingimento na ocultação do autor real por trás de 
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autores inventados, alter-egos, heterônimos, máscaras, “personas”, Outros que são o Outro, 

o Mesmo, ou... Ou, se quisermos, uma estratégia ao modo de Borges, de Tabucchi, de Sa-

ramago ou de Mário Cláudio. 

António Felício termina o seu relato com uma referência histórica contida na notí-

cia de um jornal de 18 de Outubro de 1985, “que fala de uma coisa que já não [lhe] perten-

ce. Os restos mortais de Fernando Pessoa, „considerado o maior poeta português deste 

século, cuja obra só tem par em Camões‟, foram ontem transladados do Cemitério dos 

Prazeres [...] para o claustro do Mosteiro dos Jerónimos.” E refere quantas autoridades de 

Estado estiveram presentes, mais personalidades da política, da cultura e da diplomacia, 

além de familiares do poeta, “entre os quais a irmã do senhor Soares, dona Henriqueta Ma-

dalena” (idem). Da notícia, António destaca uma frase, “Os mortos nascem, não morrem” 

(LD, II, p. 68), escrita pelo senhor Soares, “posta a assinalar o local da sepultura” e que é 

citada no discurso de José Augusto Seabra. E fechando o jornal, vai combinar com a mu-

lher que presente haveriam de comprar para o “neto mais novinho” que iria a batizar dali a 

dias e que ficaria “a chamar-se Bernardo.” (BNSS, p. 93). 

Com o nome dado ao neto, António Felício tinha certamente por concluída a sua 

“viagem sentimental”, prestando homenagem ao homem que, mais que professor algum, 

desempenhara a seu favor a missão de explicar, ao moço simples que ele fora, o que lhe 

importava “decifrar sobre os mistérios da Terra.” (BNSS, p. 69-70).   

  

Olinda, julho de 2011  
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A VITÓRIA DA EXPERIÊNCIA EM ROMANCES DE MANUEL RUI 
MONTEIRO 

 
       Laura Cavalcante Padilha 

 
 

Como escrever a história, o poema, o 
provérbio sobre a folha branca? Saltando pura e 
simplesmente da fala para a escrita e submetendo-
me ao rigor do código que a escrita já comporta? 
Isso não. 

(Manuel Rui Monteiro, 1985) 

 
 

  

Ao propor tais questões − em ensaio até hoje seminal para os estudiosos das 

literaturas africanas e de outras produzidas por sujeitos que viveram, em força, a invasão 

epistêmica e cultural de suas culturas de origem pela ação colonizatória − Manuel Rui 

parece responder, em certo sentido, às indagações feitas, também  de modo maiêutico,  por 

Walter Benjamin em outro não menos importante e seminal ensaio por ele intitulado 

“Experiência e pobreza”, publicado em 1933, portanto, 62 anos antes das perguntas do 

escritor angolano contidas em “Entre eu e o Outro − O invasor ou em poucas três linhas 

uma maneira de pensar o texto”.  Tal maneira de “pensar o texto”, como se sabe, sempre 

se fez um reflexo do pensar a vida e, com ela, a história. 

 Resgato o questionamento benjaminiano, pondo-o em diálogo com aquele que me 

serviu de epígrafe. Eis as palavras de Benjamin:  

    

Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas 
devem ser contadas?  Que moribundos [e o autor aqui se reporta à 
parábola do velho vinhateiro que, no momento da morte, fala de um 
tesouro escondido na terra] dizem hoje palavras tão duráveis que possam 
ser transmitidas, como um anel, de geração em geração? Quem é 
ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar 
com a juventude invocando sua experiência? (1994, p. 114). 
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 A meu ver, se pensamos as sociedades africanas, até hoje existentes e resistentes e 

que se multiplicam fora dos centros urbanos, e ainda aquelas não africanas que vivem do 

mesmo modo, poderíamos responder que, contrariando um pouco o pensador alemão, 

encontramos ainda muitas pessoas a contarem suas histórias oralmente e a se esforçarem 

por transmiti-las às gerações vindouras. Nessas comunidades  a força pedagógica dos 

provérbios não se perdeu, assim como se pode perceber que boa parte  da juventude, 

embora toda sua ânsia por conhecer o novo, continua atenta ao sentido do manancial da 

experiência.  

Por outro lado, nesses lugares culturais que poderíamos  denominar de espaços de 

resistência, aí incluídos os centros urbanos onde a literatura escrita se produz, encontram-

se, com muita frequência, narradores da letra que não abdicam de seu pacto com o valor da  

experiência, por vê-la como um dos sustentáculos de seus patrimônios culturais. Vale 

também lembrar que alguns escritores − considerados “menores” por muitos que ainda 

insistem em excluí-los dos espaços canônicos da chamada “alta cultura literária  ocidental” 

− não abrem mão de seu papel de formadores da juventude, buscando sempre com ela 

interagir, no sentido de lhe passar a experiência que acabam  por trançar simbolicamente 

nas  “malhas” da sua  “letra”, aqui utilizando um dos títulos de Silviano Santiago(1989). É o 

que se dá, para ficarmos apenas no âmbito da escrita de Manuel Rui, com alguns de seus 

textos, como Quem me dera ser onda (1982), romance que até hoje encanta e captura o 

imaginário leitor dos mais jovens, dentro e fora de Angola. Ondjaki, um desses mais novos, 

no sentido africano da expressão, comprova bem esse encanto em vários de seus contos ou 

romances, sempre demonstrando o prazer de sentir-se um sujeito formado na cadeia de 

experiências pela qual se dá o reforço de seu patrimônio histórico-cultural. É o que 

acontece, por exemplo, quando ele recupera, no romance Avódezanove e o segredo do 
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soviético(2008), a figura de muitos “mais velhos” os quais, segundo o narrador, são os únicos 

que guardam o sentido das histórias e das coisas dos tempos de antigamente e que por isso 

mesmo sabem decifrar os sinais que escapam aos mais novos. 

 Tudo o que aqui foi dito teve como objetivo introduzir, na cena de minha fala, três 

romances de Manuel Rui, ou seja,  Rioseco (1997); O manequim e o piano (2005) e Janela de 

Sónia (2008). Nessa trilogia romanesca, nós leitores surpreendemos a vitória da experiência 

sobre a pobreza de um mundo cujas portas se abriram, segundo Benjamin, quando se deu o 

terrível evento histórico da primeira guerra mundial (1914-1918). Cito o crítico mais uma 

vez: “[...] nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência 

estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência 

do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes” (1994, p. 115). É triste pensar 

que, 78 anos depois dessa avaliação, nada parece ter mudado no mundo em que vivemos. 

 Nele desde o fim da primeira guerra houve e há experiências bélicas muito mais 

cruéis e traumáticas do que aquelas emergidas do confronto havido entre 1914 e 1918. Para 

ficar em um único exemplo, lembro, dentre outras, a da guerra de libertação nacional das 

então colônias portuguesas, quando as bombas, muitas vezes de napalm, eram jogadas de 

aviões em vôos rasantes, aviões que, como aves ensandecidas, destruíam tabancas, kimbos 

ou aldeias da Guiné Bissau ou de Angola e Moçambique. O resultado era a dizimação  de 

crianças, mulheres, velhos etc. que neles viviam de forma pacífica o seu cotidiano rural em 

terras desde sempre suas, isso para não falar dos jovens que lutavam pela construção de 

suas nações. No caso de Angola e Moçambique, não há como não lembrar ainda a 

experiência da guerra civil que pôs em uma espécie de cadafalso o sonho e a esperança de 

construção de uma nação livre e soberana, guerra em que as minas, fabricadas e enviadas 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 598 

do exterior, com os fins que já sabemos, estilhaçavam corpos e/ou os mutilavam para 

sempre, aniquilando o mais humano que há em nós. 

 De outra parte, não deixa de ser interessante pensar que  nesses países onde se 

experimentou o horror da guerra luminosa de libertação e, a seguir, também o horror da 

trágica e obscura guerra, chamada civil, ao contrário do que preceitua Benjamin, os sujeitos 

que as viveram diretamente não emudeceram, sobretudo os escritores que, por vivê-las,  

sobre elas se debruçaram, tentando transformar em fala o silêncio causado pela experiência 

traumática, sempre uma forma de emudecimento. Ao ler tais textos vemos que há um 

adensamento da experiência que procura vencer um mundo em que, outra vez convocando 

Benjamin, “uma nova forma de miséria surgiu com o monstruoso desenvolvimento da 

técnica, sobrepondo-se ao homem”(idem). Nas páginas por eles enchidas de signos 

gráficos, os produtores insistem em apostar no valor de seu patrimônio cultural, 

respondendo, nesse sentido, ao temor de Benjamin. Ergue-se claro, na letra, o desejo de 

buscar, na experiência e em suas diversas formas de representação, um modo de preservar 

esse patrimônio que pressentiam estar ameaçado nos tempos em que vivem ou viveram a 

história trágica de seu tempo.  

 Os três romances de Manuel Rui atrás apontados se ligam  pelo fio da guerra civil. 

Em Rioseco, é por causa dela que Noíto e Zacaria são arrancados de seu solo mátrio, a 

Lunda, deslocando-se para Luanda em um avião que desperta o pavor, o desespero e a 

angústia de Noíto. O casal é subtraído do espaço cultural cuja marca é o rio para 

compulsoriamente ser levado para o espaço do mar, que tem em Mateus, o terceiro 

principal protagonista do narrado, o seu substantivo  primordial. É a mulher, membro 

desta tríade e que vai amar os dois homens, ou seja, o do rio, senhor das águas doces e o 

outro, como ela diz,  o “mandão de águas de sal” (1997, p. 20) que, nos planos discursivo e 
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diegético, se transformará no principal sujeito disseminador de experiência na narrativa. A 

isso voltarei adiante. 

Em O manequim e o piano, os dois coronéis, Alfredo e Vander, são desmobilizados do 

exército depois do fim da guerra civil e acabam por escolher o Huambo como novo lugar 

de viver. Tal se dá pelo fato de Alfredo ser natural desta província e a ela querer retornar, 

enquanto Vander, embora original da Huíla, decide acompanhar o amigo em sua viagem de 

regresso. Nesse novo espaço, a ação dos dois protagonistas vai fazer com que, por gestos 

sucessivos de rememoração do passado e interventivos de modificação do presente, o 

espaço da cidade partida – física e humanamente – se vá modificando e o próprio romance, 

em seu plano textual, se  faça um discurso em diferença em que o falado e o escrito se 

inseminam, pelo que se projeta como um texto teatral na folha do papel na qual se fixa 

narrativamente. 

Como o manequim da mulher branca e nua a expor-se na vitrine partida de uma 

loja quase em ruínas e que se vestirá de panos africanos, por sugestão de Alfredo (a desejar 

sempre escrever uma peça de teatro), mas por artes de Vander (o tomador de notas de tudo 

que se passa e que quer narrativizar, na escrita, os sentidos do que ouve e vê), o romance se 

vai também, como materialidade literária, vestir-se africanamente, conforme tentei 

demonstrar em ensaio de 2005. O resultado, o texto o explicita: “Vejam bem o manequim. 

O que era e o que é agora!” (p. 167).O mesmo se pode dizer para o romance, como mostra 

seu final  perfeito, a meu ver, quando Vander diz ter de escrever um livro sobre o que 

vivera, daí nunca  poder perder as notas, pois, se isto acontecesse, se perderia o livro e tudo 

mais. Transcrevo o último diálogo do romance: 

 
“Vander! O que é que tu escreveste agora no teu bloco? Porra! Sempre 
juntos eu digo palavras e não tenho segredos porque é a fala que estou a 
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falar e tu escreves tanta coisa tudo segredos que eu nunca mais vou 
saber! Sobre é que tu estavas a escrever?”  
“Sobre a tua peça de teatro.”  

 

Cumpre-se, assim, o sonho de Vander e o de Manuel Rui sob ele aninhado. Ou seja, 

escrever um texto falado, como revelara um dia a personagem, páginas atrás: 

 

[...] gostava de escrever um livro tu já me descobriste por dentro! Um livro eu 
gostava de escrever como a gente se fala sem essa porra das pontuações aliás 
imagina eu a conversar contigo e dizer vírgula ou fim de comunicação ou 
parágrafo sabes que para mim um livro devia ser falado! (p. 233). 

 

Eis aí uma possível resposta a Benjamin: o texto falado, a fazer parte da escrita 

literária, com o narrador a tomar o lugar dos velhos contadores de outros tempos que 

sabiam “contar histórias como elas devem ser contadas” (1994, p.114), Com seu romance 

vestido dessa arte tão antiga, Manuel Rui proclama a vitória da experiência e nós, leitores, é 

que saímos lucrando... 

Por fim, em 2008, publica-se Janela de Sónia, romance que se faz uma denúncia de 

como a guerra pode criar uma espécie de miséria para sujeitos que de seus despojos se 

valem para enriquecer de forma vil. O texto se apresenta como uma espécie de moderna 

parábola sobre aqueles que Benjamin chama de os maus bárbaros dos novos tempos. A 

opor-se a isso, levanta-se  a lenda de Sónia, jovem morta pela insânia da guerra e pelas 

armas “amigas”, cuja história se faz estória, sendo contada e cantada em noites de 

xinguilamento. Como inscrição física dessa narrativa, a janela de seu  quarto fica para 

sempre aberta, na fazenda colonial antiga e abandonada de que seu pai, Samuel, se apossara 

e onde ele construíra uma trincheira apetrechada para que a família se abrigasse dos perigos 

da guerra. Tanto Sónia e sua janela, quanto Elita, a mãe, que prefere o ser ao ter, se 

projetam como signos de resistência, quando Samuel imerge na trincheira de sua pobreza 
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epistêmica, no sentido benjaminiano, embora se torne cada vez mais rico e poderoso, 

mesmo depois de finda a guerra civil. 

No último capítulo, vê-se que Samuel se fez cada vez mais rico e que o campo 

opositivo permanece sendo sustentado pela mãe e pela filha cuja história, embora contada 

de forma mais teatralizada e sem a espécie de sinceridade do passado, continua a comover 

os que a ouvem. Cito o final do romance: 

 

E dizem [...] que muita gente chora. E que continua na sepultura um 
moringue com flores e uma kinda com fruta. 
E, ainda, que o som do sino da capela se ouve muito para  lá da Caála. 
(2008, p. 455). 

 

 O sino dobra aqui, de um lado, pelo luto da pobreza da experiência vivida pela 

família de Samuel, com as exceções apontadas, e, por outro, dobra de alegria pela 

resistência da abertura da janela, e pela presença do moringue e da kinda, objetos culturais 

angolanos. A experiência vence outra vez a pobreza e supera a barbárie dos novos tempos 

em que o ter se faz maior do que o ser. 

No conjunto dos três romances, a meu ver, é em Rioseco que a vitória da experiência 

se dá de modo mais denso e intenso. Assim, retomo o romance, nele privilegiando a 

personagem Noíto cuja força da alegria se opõe frontalmente à melancolia benjaminiana.  

No início do narrado, a personagem ocupa uma posição de subalternidade em 

relação aos dois homens que estão à sua frente e que, como ela, não são nomeados. O 

narrador a descreve como estando “sentada sobre a trouxa grande em que se descobriam, 

desbotados, por velhice ou uso, os pálidos vermelho, preto e amarelo do pano.” (1997, p. 

10). É impossível não ligar a cor dos panos à da bandeira de Angola, o que nos leva a 
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também ligar Noíto à sua terra que, como nação, se pode pensar que esteja simbolicamente 

desbotada ou esmaecida pela guerra entre seus filhos. 

Pouco a pouco esse sujeito-mulher fora da cena de interação masculina, vai 

roubando o lugar dos dois homens, transformando-se no centro do contado, ao mesmo 

tempo em que se vai também transformando como sujeito do conhecimento. Por fim, o 

romance mostrará o modo como ela transformará a ilha que passa a habitar, assim como os 

viventes que lá encontra e que adota como uma espécie de tutora ou, se quiséssemos, de 

iniciadora. Desloca, para seu novo lugar de pertença, a experiência acumulada nos tempos 

de seu viver antigo, quando o rio, e não o mar, era a fonte e o caminho da vida, depois 

esfacelada pela guerra.  

Como as mais velhas do antigamente, ela se faz uma espécie de chefe das 

cerimônias de iniciação dos mais novos, principalmente de um menino chamado Kwanza, 

filho de Mateus, homem do mar, que interagira. na cena inaugural, com Zacaria, o marido 

de Noíto, homem do rio. Cada um deles ficará como que preso aos valores  de seus lugares 

de origem, ao contrário dela que consegue transitar entre mar e rio. É isto que nos 

comprova uma das cenas do romance em que ela mostra a Kwanza, cujo nome é o mesmo 

do grande rio, o não sentido da guerra. O menino e a velha são sujeitos marcados pela 

expansão do conhecimento, daí estarem sempre juntos, com ela a contar-lhe histórias e ele 

a fazer-lhe perguntas. As histórias do tempo passado alimentam, assim, o presente e se 

transformam na força com que o futuro se poderá construir. Não é por acaso que ambos 

tenham nomes africanos e, não branco-ocidentais.  

Em uma das histórias contadas sobre a guerra, Noíto lembra as suas atrocidades, 

mas também a solidariedade do mundo de que viera. Ela diz que nele houvera sempre “em 

cada sanzala um pouco de aconchego, um fogo para aquecer, mesmo pobre, todavia dádivo 
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de amor” (p. 56). Esta não é a pobreza de que fala Benjamin. É seguramente o seu 

contrário, ou seja, a riqueza que ele percebeu se ter perdido.  

Noíto transforma a ilha em uma espécie de sanzala. O espaço insular recebe 

simbolicamente a chama daquele fogo religante “dádivo de amor”, pelo qual novas formas 

de conhecimento se disseminam, o que  o torna um espaço mais aberto para a experiência 

da felicidade e do bem estar. Não é à toa que a Kianda  adota Noíto, pois sabe que nela há 

“fogo para aquecer” os que vivem da vida de seu mar.  

A incrível mulher, só na aparência velha e frágil, não apenas dissemina sua 

experiência, mas está aberta à experiência do outro, daí o fato de adotar o mar e seus 

segredos. Nele se banha e faz amor com o marido, como se estivesse em um novo leito. 

Zacaria, embora ao seu lado, não dimensiona o que ela passa  a saber, daí não ser capaz de 

aceitar o mar, ficando sempre à espera de que seu rio, “rioseco”, irrompa na ilha, insistindo 

que ouve o seu ruído sob a terra, onde se esconderia a água doce da qual tanto necessita 

como sujeito do conhecimento. 

Mas não há só o homem do rio na vida de Noíto. Nela também ganha força, pelo 

amor ditada, o outro, o do mar, com o qual ela não tem nenhuma relação física, o que não 

a impede de amá-lo profundamente. Faz-se assim riomar por amar os dois homens de 

modo diferente. Torna-se, em conseqüência, a mistura das águas “berrando numa força de 

grito ouvido ao longe” (p. 20). Berro que talvez só ouça pelo lado de dentro mas berro, 

enfim.  

Na minha percepção, Noíto é o duplo de Angola, na proposta romanesca  de 

Manuel Rui, seu criador. É o lugar onde a memória do mar e a do rio, bem como as 

matrizes que ambas  representam e disseminam,  acabam por se suplementar. Faz sentido, 

por isso mesmo, que, ao final do romance, o rio ouvido apenas por Zacaria que, como 
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Mateus, também morre, emerja e corte a ilha em duas, ligando o “som de búzio” do mar ao 

som do “quissange [...] despedaçando as notas para antes mas em viagem devolvida para 

um som depois”. (p. 531). O partir da ilha em duas demanda que haja a necessidade de que 

se construam “barcos para água doce e barcos para a água do mar” (idem). Os 

conhecimentos advindos dessa nova forma de duplamente navegar nos faz lembrar as 

marcas simbólico-culturais de nações que, como Angola, viveram o encontro de matrizes e 

memórias, repito, em diferença, daí tal encontro não ter sido pacifico, como sabemos, nem 

mesmo quando o colonialismo cai por terra e parece haver um “pós-colonialismo”. 

O final do romance é uma festa epistêmica em todos os sentidos. A ausência de 

Zacaria se desfaz com o surgimento do rio. A sabedoria de Noíto nos revela isso, ao 

mesmo tempo em que a vemos de tranças como as de uma menina que morrera e que vive 

dentro dela, rasurando sua velhice corpórea. Eis a cena final a nos revelar o pacto do 

romance e o de sua personagem principal com o saber que sempre  alimentou o mundo do 

antigamente e que continua a fazer sentido no presente. Assim, derruba-se o poder de uma 

tecnologia que, parecendo tudo saber, nunca foi capaz de explicar o que a ultrapassa: 

 
E, quando se lembrou da menina de tranças, esticou as suas próprias 
tranças copiadas da menina falecida e voltou a xinguilar.  
“Não é nada um rio!! Não é nada um rio! É o meu marido! Estou a ver! 
É o meu marido Zacaria.”(p. 532). 

  

É a vitória do amor, pois Noíto ficará sempre entre seus dois amados, sabendo, 

pela memória, por eles navegar. A experiência vence a pobreza e cria singulares espaços 

para antigas e novas navegações. 
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EXISTENCIALISMO DAS RELAÇÕES DE PERSONA EM RIOSECO, DE 

MANUEL RUI 

 
 Leonardo Coe1 

 
 
 
 

1. O PARA-OUTRO ENTRE NOÍTO, ZACARIA E MATEUS 

 

ει γαρ μη ην το νειχος εν τοις πραγμασιν,  
έν αν ην άπαντα, ώς φησιν Εμπεδοχλης·2 

 

 

Desde Husserl, com a valoração do ser pelo conhecimento, assim como o revés em 

Hegel, na identificação do conhecimento com o ser, percebe-se a preocupação com o 

Dasein3. Nesse plano dialético, o estar no mundo implica ser um dos pólos ou estar num 

deles. As dicotomias que regem o cosmos e a existência podem ser fundamentadas como, 

dentre outras coisas, certas e presentes em todo locus humano. 

 A posteriori, M. Heidegger retoma as meditações de seus antecessores, destacando a 

noção de dupla necessidade: 1º - a relação entre as realidades humanas deve ser uma 

relação de ser; 2º - tal relação deve fazer com que as realidades humanas dependam umas 

das outras, em seu ser essencial. 

                                                 
1
 Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa. E-mail: leonardo.coe@hotmail.com. 
 
2 Aristóteles, Methap. B., 5. (“nam si non inesset in rebus contentio, unum omnia essent, ut ait 
Empedocles.”). 
3 A partir da lógica de introvisão de Heidegger, recobrada por Sartre. 
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 Destarte, o ser-no-mundo, caracterizador da realidade humana, pode ser dividido 

em: mundo, ser-em e ser. Heidegger descreveu o mundo como  “aquilo pelo qual a 

realidade humana se faz anunciar aquilo que é” 4. Definiu o ser-em como Befindlichkeit e 

Verstand, ou seja, respectivamente, situação e compreensão. Por derradeiro, o ser, isto é, o 

modo como a realidade humana fundamenta-se como ser-no-mundo: o ser-com. Assim, a 

característica de ser da realidade humana substantiva-se por ser o seu ser com os outros5. 

 No romance Rioseco6, o mundo abandonado, realidade-ante, torna-se inspirador de 

imaginário em demanda de uma nova esfera socio-natural. As personagens Noíto e Zacaria 

colocam-se como parte essencial de um novo mundo; anunciam-se pelo que querem, pelo 

que são e pelo que fazem.  

No tangente da ação da travessia no decorrer da narrativa, dá-se a epifania de uma 

conjuntura social triangular das relações de persona e, simultaneamente, o eles-mundo-que-são. 

O mundo-outro mostra-se, a priori, por ser insólito, causa de hesitação e desconfiança, fato 

ratificado na altura em que Noíto não fala, em Língua Portuguesa, as perguntas carregadas 

de receio sobre a travessia do canal da baia e o seu final. A narratologia desse cenário pode 

demonstrar um mal hipotético e idealizado, com a partida e com a chegada, a transformar-

se em normalidade e em alívio. Criou-se o mundo. 

 O ser-em como situação de fundação e, após fatos credíveis, a compreensão das 

intenções do barqueiro que, se quiçá ruins, transformam-se em ação técnica e eficaz, 

resultante de chegada pericial à ilha. Nesse contexto, o ser-com sendo: “com” não 

                                                 
4 Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada: ensaio de ontologia fenomenológica, tradução de Paulo Perdigão, 5ª 
edição. Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 1997, p. 217. 
5 Id. ibid. 
6 Manuel Rui, Rioseco. Lisboa, Cotovia, 1997. 
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designante de relação recíproca de reconhecimento e de luta  resultante da aparição no 

meio do mundo de outra realidade humana que não a das personagens: a ilha.  

Expressa, sobretudo, uma espécie de solidariedade ontológica para a exploração 

desse mundo – a maneira como Mateus os recebe, oferecendo-lhes casa e apetrechos. 

Mateus não estaria vinculado, originariamente, a Noíto e a Zacaria como uma realidade 

ôntica que aparece no meio do mundo entre os utensílios: “pratos, facas, garfos, panelas”7; 

ou como um tipo de objeto particular, não ocorrendo degradação, a relação de vinculação 

entre eles pode ser fundamentada pela reciprocidade.  

Mateus não pode ser interpretado como objeto. Em sua conexão com Noíto e 

Zacaria permanece como realidade-humana. O ser pelo qual ele se determina apreende-se 

como uma lógica de ser-no-mundo. Assim, a expressão de contração “no”, consecutiva de 

preposição “em” mais artigo definido masculino singular “o” deve ser entendida como 

“colo”, habito”. Ser um ser num mundo é poder frequentar este mesmo locus, tal qual 

ocorre na narrativa com o pescador Mateus, experto conhecedor do mar: ardis e caminhos 

que podem levar à bonança. 

 Dessa maneira, é no ser-no-mundo de Noíto e de Zacaria que o outro se determina 

no texto do romance. A relação, em vértices de triângulo, formada pelas personagens não é 

uma oposição frente a frente, como, eventualmente, poderia ser entendida, devido aos 

sentimentos de Noíto por Mateus, antes uma interdependência de viés: enquanto Mateus 

faz com que um mundo exista como complexo de utensílios, do qual o casal serve-se para 

os desígnios de sua realidade humana, determina-se, nos outros, como feitor do mundo e 

do complexo de utensílios essenciais para a realização temporal e material de suas vidas-

realidades.  

                                                 
7 Id., p. 57. 
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O mar estava na maneira de morto. Pensava Noíto palpebrando o azul 
da água adormecida por causa de não sabia o quê que nem um barco lhe 
arranhava as costas na maneira daquela solidão que ela gostava muito 
assim com os pés ao pé das brasas desamanhecendo o cacimbo que 
andava no silêncio lento. Dos coqueiros e casuarinas com fome de vento 
mas no respeito do ritmo adormecido daquele azul do canal. “É isso 
mesmo. Nunca mais andei a pensar em Zacaria. E o rio dele. Encontrei 
aqui uma coisa. [...] Tenho que perguntar isso a Mateus. Se Zacaria sabe 
tudo do rio Mateus sabe tudo do mar. Meu Deus! Meu Deus!8 

 

 Percebe-se que a (re)construção da relação entre as personagens Noíto, Zacaria e 

Mateus no romance Rioseco pode ser catalogada como relacionação ontológica coerente 

com a visão de Heidegger no que concerne à realidade humana de ser, “ser-em” e “ser-com”9. 

Nesse além, o mundo-outro poderá assumir-se como mundo-agora a partir do alívio da 

mente de Noíto que fundamenta o ponto de vista nuclear na fundação do mundo social. 

 
 

2. O EU-OUTRO EM SOCIEDADE: UM PRODUTO SIAMÊS 

 
 

Esse conflito pode ser observado em toda a 
natureza. Em verdade, esta só existe em virtude 
dele. [...] Tal conflito, entretanto, é apenas a 
manifestação da discórdia essencial da Vontade 
consig mesma.10 

 
     

 O texto do romance angolano demonstra fina descrição sobre a luta – 

complementaridade – dos opostos que equilibram o estar no mundo. Sendo insular é 

universo onde tudo se perfaz como num cosmos uno e macro. No plano da linguagem, 

desde os primeiros parágrafos do texto, nota-se uma carga poética que dá ênfase à 

                                                 
8 Id., pp. 461-2. 
9 Sartre, op. cit., pp. 217-220. 
10 Arthur Schopenhauer, O mundo como vontade e representação, Iº Tomo, São Paulo, Unesp, 2005. 
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relacionação prosa-poesia11, fundindo-se, a um só momento de instância do discurso, as 

ações e os seres das personagens com a caracterização coerente da forma do texto, num 

jogo de opostos, cada vez mais estreito, ou quase nuclear. Tende-se à destruição das 

dicotomias, como se toda substância natural e social agrega-se em si a condição de ser e de 

não-ser. 

 Desde o título, Rioseco, pode ser notada uma lógica em oxímoro. Não há mais rio, 

transformou-se em terra: rio-seco, de outro modo, junto: ricoseco, como construção 

metafísica e paradoxal, não havendo no mundo lógico ou material. Título criado a partir de 

dois nomes, formando um só por justaposição. Verbetes que, quanto ao radical, pregam 

significados distintos, todavia, juntos, formam um todo-um complementar e existente, 

mesmo afeto ao mundo das ideias. 

 A constante argumentação presente no texto, assim como a perene conquista entre 

Noíto e Zacaria, ratificam mais um jogo de opostos: homem x mulher. Por outro lado, 

ocorre, também, uma troca subjacente de forças entre o que é do rio e o que é do mar – 

água doce e água salgada – as bases fundamentais da vida: glicose e sal. 

 O universo insular é criado por personagens que, ora boas ora famigeradas, 

destacam a realidade de maneira peculiar e verosímil. Pode-se perceber que as relações e as 

aparições paulatinas surgem a propósito e informam do zelo com que o autor trata essa 

categoria da narrativa. 

 A personagem principal, o rioseco, relaciona-se, metaforicamente, com a identidade 

de Noíto. Representa síntese de África tradicional com a nova maneira de se estar nesse 

mesmo mundo africano, agora, outro, com novidades tecnológicas e crases de exiomas. 

Não obstante, pode-se dizer que Noíto vai de encontro a Bélita, sua filha, que, na obra, 

                                                 
11 Ver Tzvetan Todorov,  Poética da prosa, Lisboa, Ed. 70, 1979. 
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pode representar a modernidade e suas produções impessoais em grande escala. Bélita é a 

carne que excita quem a vê, objeto tentador, matéria de conflito. Noíto representa o 

conceptismo, a sageza, a sublime existência e o elo com a paz social. 

 

Toda a gente era de opinião que deveria atravessar o canal e demandar 
hospital do outro  lado. Noíto abanava a cabeça. A maneira contrariada 
com que os carcereiros havia libertado os presos inculcava-lhe uma 
reserva de espera e de vingança desaforada com a autoridade por mor da 
simples intervenção telefónica, com ralhete, do coronel que, Noíto, 
tivera ouvido. [...] Bélita esforçava-se, com Zinha, em seguir sugestões 
sobre a dieta.12 

 

 Movidos pela realidade da guerra e pelo medo de perder aquilo que restou: a vida, 

Zacaria e Noíto deixam o continente e o tumulto – o caos da beligerância – e vão ao 

encontro de uma Canaã ou somente um lugar para recomeçar. Como no mito do Éden, 

surpreendem-se com aquele céu que, aos poucos, vai se desvelando como um pano de 

palco teatral cujo puxador é, de início, Mateus.   

 Com a instalação na ilha, principia um aprendizado genérico, calmo, mas lesto – à 

africana. Zacaria encaixa sua praxis de carpinteiro naquele lugar carente dessa função 

laboral e de arte. Noíto olha, pensa e logo aprende o artesanato local e a pesca. Ensina, 

mais à frente, sua experiência em relação a como estar no mundo, aproveitando tudo que a 

natureza evidencia. Como numa ênfase às ironias da vida e, mais uma vez, ao sistema de 

dicotomias existenciais da realidade humana, quem ensina a velha Noíto é um menino – 

Kwanza, filho de Mateus. Opostos, agora,  novo versus velho em uma construção de 

ângulos suplementares. 

 

                                                 
12 Id., p. 470. 
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As pessoas que rodeaam Mateus, estatelado na esteira quase antes que 
perguntassem a Zacaria que obra era aquela, ficaram a saber já pronta. A 
esteira onde se deitava o pescador ficaria ali. O carpinteiro havia 
caprichado em quatro barrotes de madeira já lisa e um telhado de esteira 
com buracos feitos para o sol entrar.13 

 

 A crase de tempos e de corpos distintos e a formação de imagem, cujas partes são 

dependes entre si. Completam-se até o fatídico final difuso, pois Fundanga não seria, 

necessariamente, o mal e Zacaria, por sua vez, o bem. Há algo mais que isso, uma espécie 

de genocídio das personagens para haver um neo início. Um prelo que é germinado com o 

fim de quem é supérfluo ou vítima de um processo de seleção natural que, em sua maioria, 

é, aparentemente, desumano. 

 Do ponto de vista ontológico, uma incidência com o abstrato do sujeito kantiano. 

Dizer que a realidade humana ainda que seja a realidade-humana das personagens é-com 

por estrutura e equivale a dizer que é-com por natureza, ou seja, a título essencial e 

universal. Assim sendo, o que parece oposto não o é, senão sob o ponto de vista 

morfológico, ao passo que num olhar sintático, nota-se o todo-um que por ser sim e não, 

mar e rio, céu e inferno, continente e ilha, homem e mulher, novo e velho, vida e morte, 

completam-se mais uma vez, exemplificando o que acontece com o metafísico que povoa o 

físico.  

 Entretanto, tal evidenciação não permite explicar o ser-com concreto. Em outras 

palavras, a coexistência ontológica, que aparece como estrutura de ser-no-mundo, não pode 

servir de fundamento a um ser-com óntico, como, por exemplo, a coexistência que aparece 

na amizade de Noíto, Zacaria e Mateus. Urge demonstrar que o ser-com-Mateus ou o ser-

com-Noíto apresenta-se como uma estrutura constitutiva de seres concretos.  

 

                                                 
13 Id., p. 472. 
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E foi assim mesmo que Kwanza pôs no ouvido da avó, sem mais 
ninguém ouvir, o recado do Pinto. [...] “ A Zinha tem razão. Hoje é 
muito tarde. Então a mãe dormia já aqui e amanhã de manhã ia nas 
promessas. Kwanza vai avisar no Fiat e no avô Zacaria que a avó vai 
dormir aqui. [...] Trouxeram matete e o doente aceitou só quatro colheres 
de sopa das mãos de Bálita mas que Noíto contou satisfeita.14 

 
 

 Porém, para Heidegger, a relação “com”, captada do plano ontológico, o outro, 

com efeito, não poderia ser concretamente determinada, tal como ocorre com a realidade 

humana encarada diretamente. Assim, Noíto, Zacaria e Mateus, mais aquelas, 

constantemente, são colocados à prova do superego freudiano, ou seja, o olhar da 

comunidade insular sempre incide de maneira a tentar definir o outro por seus atos. Ao 

passo que não chove, por exemplo, a Kambuta vai perdendo o seu brio. O envolvimento 

de Zacaria com Fundanga faz daquele um delinquente que está cheio de máculas, até para a 

sua esposa que tanto o estima. 

 

 
3. ATITUDES PARA COM O OUTRO NA CONVIVÊNCIA: O AMOR E A 

LINGUAGEM 

 
 
 “Tudo que vale para mim vale para o outro.”15 Eis um pensamento de Jean-Paul 

Sartre sobre a filosofia das relações encontradas em Heidegger. Em foco, o romance da 

Literatura Angolana Rioseco, de Manuel Rui, com seus múltiplos tipos de relações entre as 

personas textuais. Observa-se a relação das personagens Noíto, Zacaria e Mateus à luz da 

doutrina ontológica da filosofia do Existencialismo. 

                                                 
14 Id., p. 473. 
15  Sartre, op. cit., p. 454. 
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 Retoma-se três partes formadoras da pioneira atitude para com o outro: o amor, a 

linguagem, o masoquismo.16 Desde os primeiros contatos de Noíto e Zacaria com Mateus 

criou-se um núcleo social cujo núcleo omnisciente é difuso, pois a desconfiança gerada por 

um simples desvio de rota dá abertura para uma análise da existência da substância 

sentimental pré-existente em Noíto em relação a Mateus – ela não se sentia à vontade – 

dantes, inconscientemente, ocorre uma abertura psíquica que, após, ratifica-se como um 

tipo de amor ou de afeto que a mulher, outrora desconfiada, a ponto de não falar 

Português, exemplo de sageza, tinha pelo homem Mateus. Amor diferente aquele – nada 

como o da tradição ocidental –  à Tristão e Isolda - mas amor. 

 Sabe-se que, geralmente, o que não se coloca de uma forma afirmativa pode ser 

colocado pelo seu oposto, não sendo o que era o outro substantivo, confirma-o, sendo o 

escopo de sua existência. Assim, o amor de outra forma, em prelo, aparecendo mais tarde 

com a confirmação positiva das atitudes de Mateus. Se o contrário fosse, no que concerne 

às atitudes, ao invés de amor teríamos a outra face do mesmo sentimento: o ódio. 

 Como evidência, observa-se a matéria da linguagem, fundamental para a ocorrência 

do amor, sendo fator real na relação homem / mulher. Sendo subsídio do sentimento da 

sensualidade, o corpo de Mateus funciona como inspirador das descargas de sentimentos 

insconscientes de Noíto. O arquétipo no ximbicar e no andar, dentre outros, apreciado a 

ponto de se confundir com uma paixão pueril, quiçá, platônica, pelas atitudes dela. Amor 

de Noíto para com Mateus representa a ligação com o novo. 

 

[...] Não tem uma pessoa que sabe tudo de todos tudos. Só tu e a Kianda 
e por isso é que falam que eu ando a quê? A amarrar. Isso. Quem pode 
amarrar no rio é Zacaria. Quem pode amarrar no mar é Mateus. Deviam 

                                                 
16 Id. ibid. 
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deixar uma mulher ter dois maridos. Um do rio. Outro do mar. Para ela 
amarrar a chuva.17 

 

 Para a compreensão de um dos tipos de relação que ocorre entre Noíto e Mateus 

urge notar que “o outro detém um segredo: o segredo do que sou”18. Mateus é possuído 

por Noíto. O olhar dela modela o corpo dele em sua nudez, causa um nascer, esculpe-o, 

produz ponto de vista tal como outro jamais poderá ver. Daí a possibilidade do descrédito 

das relações de uma pessoa com outra, devido às aparências, por exemplo, pelo olhar do 

superego. 

 Na substância da linguagem da fala da personagem, encontram-se indícios de prova 

do que existe e pretende-se. Na relação de Noíto e Mateus, devido à sua condição de 

mulher de Zacaria, não há troca linguística em prol da sedução. A relação dela com ele é 

ideológica devido ao respeito que a mesma tem por aquele homem exemplo de dignidade, 

trabalho, equilíbrio e humildade.  

Como o amor sentido por Noíto, em relação a Mateus, não é o amor carnal,  entre 

homem e mulher, como observa-se em relação a Zacaria. No texto, há várias passagens que 

revelam o jogo sensual de eterna conquista entre Noíto e Zacaria. A linguagem mostra-se 

como formadora de um síndeto entre um casal que, pelo trivial, e pelo passar monótono 

dos dias e das noites, deveria estar à mingua ou sem ânimo para um desfecho de uma 

conquista recém iniciada.  

 

Nessa noite a fogueira foi mais aumentada e, a sede de Mateus, sempre 
mitigada com aquela água da cacimba de Satumbo que Noíto não se 
esquecia de dizer em voz alta, para o céu inteiro, ouvir, que era água de 
uma cacimba deixada pelo Prior que milagrara a água de maneira a ser 

                                                 
17 Id., p. 462. 
18 Sartre, op. cit., p. 454. 
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doce e sem nada de salobra como todas as cacimbas espalhadas pela 
ilha.19 

 

 Por conseguinte, destaca-se atitude de convivência encontrada nas três personagens 

em destaque do romance, inobstante utilização de paradigma existencial europeu. Nas 

palavras de Noíto: “Para quê que eu tirei o luto na minha filha?”20 Sistema social que 

revelam as posturas de ser para com o outro, independentemente, de seu locus, sustentado 

pela atitude de suportar o tempo e a realidade.   
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PAISAGENS EM SOBREIMPRESSÃO: 
MARIA GABRIELA LLANSOL E A GEOGRAFIA DOS REBELDES 

 
        
         

Lucia Castello Branco1 
 
 
 
 
     Para Maria Inês de Almeida, desocidentada. 
      

 
O que ela lia revelava um trabalho de calígrafo. Ao repassar a leitura, 

eu deparava com aquela caligrafia, aqueles arabescos em que as margens das 
folhas novas dos vegetais se enrolam para a página superior. Tinham o mesmo 
sublinhado das folhas de oliveira e eu lancei-me, num transporte de alegria, para a 
sombra da minha árvore de fruto preferida que me falta a meu lado,  
quando vos amo. 
 
    Maria Gabriela Llansol 
 
 

Produzir a rasura definitiva, eis aí a façanha da caligrafia. 
 
   Jacques Lacan 

 
 

Cena 1: Lituraterra 

 

 Do alto do avião, ele vê a planície siberiana. O que ele vê, lá de cima, são traços que 

desenham nitidamente um litoral. E um litoral, ele observa, não é uma fronteira: 

 
O litoral é o que coloca um domínio inteiro como fazendo a um outro, se 
assim o quiserem, uma fronteira. Mas justamente por não terem nada em 

comum, nem mesmo uma relação recíproca. (LACAN, 1986, p. 22). 
 

 

                                                 
1
 Escritora, Professora Titular em Estudos Literários, na Faculdade de Letras da UFMG. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

618 

 

 Lá do alto, ele reconhece, nesses traços que desenham um litoral, o domínio da letra, 

da escritura. “A escritura” – ele diz – “ é esta sulcagem”. E distingue: “A escritura não é a 

impressão.”  

 Antes, um pensamento breve o acometera: “A civilização, lembrava naquela ocasião, 

para mim é o esgoto.” E, mais tarde, quando retornava do Japão, em conexão com esse 

pensamento, ele concluiria: “Não há esperança para um ocidentado.” 

  

Cena 2: O Litoral do Mundo 

 

 Duas décadas mais tarde, ela, que então se encontrava no “extremo ocidental do 

Brabante”, propunha, com sua escrita, uma saída para os “ocidentados”. Essa saída, ela a 

encontraria na técnica da “sobreimpresão”: 

 
Tudo se revelou no instante em que eu andava à procura do lugar, da 
geografia dessa linhagem,  
e deparei com o denominado estético, o entresser entre o sensível e o 
racional, a imaginação criadora da mística árabe, que é, talvez, de todas as 
manifestações de sobreimpressão, a mais portentosa. Só a partir de tais 
confins, olhei para trás, para os reler e para os escrever _____________ a 
eles, figuras definitivamente incluídas no drama europeu. (LLANSOL, 1994, 
p. 131). 

 

 

 Já então ela havia escrito suas duas primeiras trilogias, sintomaticamente intituladas 

“Geografia dos Rebeldes” e “O Litoral do Mundo”. E, em 1991, nesse discurso proferido por 

ocasião da XI Bienal das Artes e da Cultura, na Bélgica, dedicada a Portugal (Europália), ela 

reiteraria que as figuras de sua obra possuem, em comum, “a técnica visual da sobreimpressão, 

a sua arte de ver o mundo sobreimpresso.”  
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 Sobre essas figuras, ela diria ainda que “todos são rebeldes, a querer dobrar o tempo 

histórico dos homens, com o desejo intenso que eles se encaminhem para uma nova terra, 

bafejada por um céu novo.”  

 É, portanto, nesse “litoral do mundo” – e lembremo-nos, com ele, de que um litoral 

distingue-se de uma fronteira justamente porque separa universos heterogêneos – que a 

“geografia dos rebeldes” pode ser traçada, trazendo, quem sabe, uma saída para o que ele teria 

chamado de “esgoto da civilização”, o mundo ocidentado. 

 E, assim, nessa nova cartografia desenhada por paisagens sobreimpressas, quando seu 

“jogo de espelhos se estilhaçou”, ela pôde vislumbrar uma nova direção: 

 
O que eu procurava, sem o saber, era o logos, a que mais tarde chamei cena 
fulgor – o logos do lugar, da paisagem; da relação; a fonte oculta da vibração e 
da alegria, em que uma cena – uma morada de imagens – dobrando o espaço 
e reunindo diversos tempos, procura manifestar-se. (LLANSOL, 1994, p. 
128). 

 

Cena 3: Cena Fulgor 

 

 E, então, lançados no centro de uma cena fulgor, ainda uma década mais tarde, em 

2000, podemos ler, na abertura de um de seus livros, esta breve nota “biografemática” 2: 

 

______Eu nasci em 1931, no decurso da leitura silenciosa de um poema. Só 
havia tecidos espalhados pelo chão da casa,         as crenças ingênuas de 
minha mãe. Estavam igualmente presentes as páginas que os leitores 
haveriam de tocar (como a uma pauta de música), apenas com o instrumento 

                                                 
2
 Refiro-me, aqui, à noção de “biografema” proposta por Roland Barthes, que se articula 

perfeitamente à noção de “letra”, tal como proposta por  Lacan. A respeito do biografema, ver 
BARTHES, 1979, p. 13. 
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da sua voz. Eu fui profundamente desejada, profundamente mal desejada e 
com amor. 
 -- A voz está sozinha – disse minha mãe, ainda eu estava no seu 
ventre, a ler-me poesia. 
  -- Não por muito tempo – responderam àquela que me iniciava na 
língua. E eu nasci na seqüência de um ritmo. 
 Eu nasci para acompanhar a voz, faze-la percorrer um caminho. De 
um lado a outro do percurso, não sei o que existe, 
o caminho caminha, 
eu deslumbro-me quando o tempo se suspende, 
e me permite parar a contemplar o espaço sem tempo.  Como, de resto, é 
evidente, não tive intenção de conceber-me. Dei comigo deitada no quarto 
das sombras com uma perspectiva de descida aos infernos diante dos olhos. 
Ninguém estava à altura de receber-me, nenhuma relação era exacta para me 
tornar equilibrada, ou útil. No quarto das sombras a luz entrava a jorros por 
duas grandes janelas de sacada mas eu habitava aí, não ultrapassava o limiar 
do corredor que possuía uma passadeira de oleado negro e brilhante porque, 
diziam, havia um fantasma acocorado na entrada e que, afinal, nada mais era 
do que, a certas horas do dia, o volume rutilante do sol no oleado. Descobri 
que se, em vez de me concentrar na sombra do corredor, me deitasse de 
costas a olhar a mancha rutilante, o meu olhar poderia realizar o caminho 
inverso da luz e pousar no ramo mais alto da árvore e aprender com esta a 
produzir clorofila – a primeira matéria do poema. (LLANSOL, 2000, p. 11-
12) 

 

 Assim se apresenta ao legente aquela que, já de início, havia anunciado: “Legente,           

o mundo está prometido ao Drama-Poesia”. Do litoral do mundo, ela anuncia: “o mundo está 

prometido ao Drama-Poesia”. Como um deslocamento do drama europeu, nascente de suas 

figuras, ela nos promete o drama-poesia. 

 Desse drama, sabemos tão somente que ele tem origem na clorofila – “primeira 

matéria do poema”. E que, portanto, caminhar a seu encontro significa “crescer em direção à 

árvore” e não em direção ao estreito corredor, ao quarto das sombras. Ou, conforme já 

escrevia a autora, em Contos do mal errante, livro de 1986: “não desejava desenvolver-me em 

termos de países, mas de árvores com afinidades” (LLANSOL, 1986, p. 89). 
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Cena 4: Nuvens 

 

 No mesmo ano de 1991, em outro discurso, por ocasião do prêmio da crítica de 1990 a 

um de seus livros, ela observaria que a língua portuguesa, irremediavelmente presa ao “lirismo 

melancólico”, ao “realismo da queda”, exploraria, com mais ênfase, apenas um dos sentidos da 

palavra “pena” e, esquecendo-se da leveza do pássaro, preferiria cair das nuvens (LLANSOL, 

1994, p. 113-115). 

 Ao ouvir essas palavras proferidas por ela, em um discurso, quase que também o 

ouvimos: “não há esperança para um ocidentado”.  Ele, que justamente sobrevoava as nuvens 

quando vislumbrou, lá do alto, o litoral do mundo, percebeu também que, aonde as nuvens 

escorrem, uma rasura se produz, lá embaixo, na areia. A essa rasura – sulcagem – ele chamou: 

lituraterra, essa escritura de letras sobre a terra. 

 E ela, como a chamaria? Sobreimpressão, a produzir textualidade, em contraposição à 

narratividade. E, em seguida, indagaria: “Mas o que pode nos dar a textualidade que a 

narratividade já não nos dá (e, a bem dizer, nunca nos deu)?” (LLANSOL, 1994, p. 120). E ela 

mesma propõe uma resposta, que é também uma saída para o drama europeu: 

 
A textualidade pode dar-nos acesso ao dom poético (...) O dom poético é, 
para mim, a imaginação criadora própria do corpo de afectos, agindo sobre o 
território das forças virtuais, a que poderíamos chamar os   existentes-não-
reais. (LLANSOL, 1994, p. 120). 
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Cena 5: Em paisagem estranha 

 

 Tanto Maria Gabriela Llansol quanto Jacques Lacan encontravam-se “em paisagem 

estranha” (LLANSOL, 1994, p. 86-87), quando pensaram a sobreimpressão e a escritura, em 

sua relação com o real. Ela, no extremo ocidental do Brabante, formula que “o real é um nó 

que se desata no ponto rigoroso em que uma cena fulgor se enrola, e se levanta” (LLANSOL, 

1994, p. 128). Ele, sobrevoando a planície siberiana ao retornar do Japão, descobre que a 

escritura, como “o que chove do semblante”, “está no real”.  

 E, se entendermos com Barthes que a literatura é o “fulgor do real”3  e não exatamente 

sua representação – já que o real é justamente o irrepresentável – , entenderemos, com Llansol 

e Lacan, que a escritura não é da ordem da impressão, mas da sulcagem: sobreimpressão. 

 E aí, a partir desse lugar em que uma dobra se efetua – “dobrando o espaço e reunindo 

diversos tempos” –, é preciso admitir que essa técnica que nasce na paisagem da Bélgica, em 

sobreimpressão com a paisagem de Portugal, não se restringe a representar o drama europeu, 

mas abre-se, afinal, ao drama-poesia, que só o dom poético é capaz de escrever. 

 Estar no drama-poesia é viver, na reunião de diversos tempos, a promessa de um outro 

mundo. Um mundo de poetas e de vagabundos, capazes de “desocidentar”4 os formadores e 

os construtores5 e de apontar, em seu litoral, ao fim da nossa viagem, para o “rosto claro e 

radioso da alegria.” (LLANSOL, 1986, p. 231, 232). 

                                                 
3
 A esse respeito, ver BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, s.d. 

4
 A esse respeito, ver ALMEIDA, Maria Inês. Desocidentada. Belo Horizonte: FALE/UFMG/Editora 

UFMG, 2008. 
5 Lembro, aqui, o trecho “A boa nova anunciada à natureza”, no livro Onde vais, Drama-Poesia, em que 
Llansol escreve: “Na paisagem, ou na geografia imaterial da espécie terrestre, os seres humanos se 
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 Essa viagem que atravessa o simbólico – as grandes paisagens míticas do drama 

europeu – em direção ao real – as paisagens sobreimpressas do drama-poesia --, ele poderia 

realizá-la em linha reta, pela via da escritura. E diria: “Não há reta senão escritura”. E também 

ela que, ao entender a textualidade como uma reta a unir diversos tempos e diversos espaços, 

proporia: “o texto é a mais curta distância entre dois pontos” (LLANSOL, 1998, p. 135). 

 Deixemo-los estarem assim, sobreimpressos, Llansol e Lacan. E estendamos, entre os 

dois, “as paragens onde não há raízes”, o “deserto do nome do homem” e “um ponto de vista 

não- humano sobre o deserto” (LLANSOL, 1998, p. 135). Só assim, talvez, possa haver 

alguma esperança para nós, ocidentados, que enfim ultrapassaremos o drama europeu em 

direção ao drama-poesia. E eis-nos, afinal, diante do litoral do mundo onde, conforme 

escreveu Rimbaud, poeta em linha reta da linhagem de Llansol, o mar “estrada com o sol” 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
distribuem em vagabundos, em formadores, em construtores e em poetas”.  Mais adiante, ela observará 
que “há uma grande afinidade que os liga [os poetas] aos vagabundos”. LLANSOL, 2000, p. 45. 
 
6 Refiro-me, aqui, ao verso de Rimbaud, citado por Georges Bataille na introdução de L´Érotisme. 
Segundo Bataille, a poesia, tanto o quanto o erotismo, é capaz de nos conduzir à ultrapassagem de um 
certo limite, o limite da descontinuidade, ao nos conduzir “à indistinção, à confusão dos objetos 
distintos”. Nas palavras de Rimbaud, citadas por Bataille, a poesia é a eternidade:  “c´est la mer allée 
avec le soleil”. BATAILLE, 1957, p. 32.  
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A REPRESENTAÇÃO ALEGÓRICA DO MARAÑON  
EM COMPOSIÇÕES DE ENCÓMIO RÉGIO DO BARROCO PORTUGUÊS 

 
                                                                                                               

Manuel Ferro* 
 

 

 
O século XVIII, mediante os progressos da técnica, da organização editorial e da 

consequente alfabetização, criam, a nível europeu, um público leitor mais amplo e um 

verdadeiro mercado das letras (Cf. CESERANI E DE FEDERICIS, 1993, p. 263-322). 

Tal fenómeno explica-se devido à conjugação de vários factores: o público deixa de 

manifestar um interesse exclusivo por livros de devoção e procura leituras de 

entretenimento em gazetas, jornais, panfletos, etc.; os meios técnicos de produção, 

nomeadamente do fabrico de papel e do trabalho tipográfico, melhoram 

consideravelmente; moderniza-se a rede viária e o serviço de mala-posta, facilitando a 

distribuição; verifica-se a disponibilidade de um maior sector da intelectualidade, de gente 

culta, para vender a sua força de trabalho nesta área, com aspirações a fazer caminho no 

mundo da imprensa; e aparece um bom número de empresários, dotados de espírito 

empreendedor, interessados em imprimir uma nova dinâmica a este sector. Por outro lado, 

o alargamento das classes esclarecidas acarreta consigo um incremento da produção 

livreira, a diversificação da criação literária e o fomento da leitura; florescem periódicos, 

gazetas, revistas, jornais…; alteram-se os hábitos de leitura e criam-se espaços adequados 

para o efeito, com o aparecimento dos gabinetes de leitura pública e os cafés; ampliam-se 

os interesses e os gostos; e, por isso, emergem contradições e fricções pelo controlo 

                                                           
* Manuel Ferro é Professor Auxiliar com Nomeação Definitiva da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra e membro da Direcção do Centro Interuniversitário de Estudos 

Camonianos. 
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ideológico e religioso dessa nova arma que é a palavra escrita. Imitam-se modelos, 

sobretudo franceses e ingleses; importam-se as novidades, seja em termos de estrutura 

desses títulos, seja de conteúdo da actividade editorial†.  

Torna-se, então, progressivamente mais transparente um fenómeno que nos leva hoje a 

falar de ―alta‖ e ―baixa literatura‖, se bem que nalguns grandes centros algo de semelhante 

já comece a surgir. Em Portugal, onde estes factores se reflectem, embora sem a projecção 

que tiveram na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália ou na Holanda, este é o 

período de oiro da literatura de cordel. Entre a publicação das gazetas, jornais ou revistas e 

a produção literária mais tradicional, surge uma vasta, vastíssima, quantidade de obras que 

se vendem a baixo preço, acessíveis a um público mais abrangente, em papel mais 

grosseiro, com um carácter mais ou menos efémero. Desde peças de teatro, libretos, 

poesia, narrativas, relatos, relações, sermões, vasto é o panorama deste tipo de produção 

escrita que, muito embora não concorra em qualidade com a que depois vem a ser 

designada de ―alta literatura‖, não pode ser classificada como ―baixa‖, porque muitas vezes 

até, nela se verifica a ocorrência de grandes nomes do panorama literário em textos então 

inseridos neste tipo de publicações. Por outro lado, a maior parte destas composições são o 

resultado de um processo de criação que se verifica em ambientes áulicos, nos círculos da 

corte ou na atmosfera clerical, em momentos de festa, e que, pelo seu alcance, acaba por 

transpirar para fora do espaço onde fora inicialmente apresentada, divulgando-se graças a 

este novo meio da imprensa escrita. 

                                                           
† Cf. Ceserani e De Federicis, 1993, pp. 272-273; Di Rienzo, 1979a; Di Rienzo, 1979b, pp. 463-466; 

Di Rienzo e Fabre, 1979, pp. 113-125; Petrucci, 1977; Lowenthal, 1971; Lowenthal, 1977; AA VV, 

1965; Caracciolo e Colombo, 1979; Habermas, 1971; Ferretti, 1979. 
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Os abundantes volumes de Miscelâneas (na ordem das oito centenas que incluem mais de 

treze milhares destas publicações‡) da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra 

encerram uma boa mostra deste tipo de obras. Não constitui grande surpresa, pois, que a 

quase generalidade delas tenha sido composta em torno de motivos relacionados com a 

vida de corte, com acontecimentos directamente implicados com o poder político, com os 

monarcas, com a família real, ou com as celebrações religiosas do calendário litúrgico. 

Uma grande variedade de fontes escritas (e também visuais) contemporâneas demonstra 

que os membros da dinastia de Bragança dedicavam uma especial atenção à sua ‗identidade 

dinástica‘ e cultivaram-na através de um ‗idioma‘ que incluía determinadas fórmulas, 

emblemas, alegorias, que contribuíam sobremaneira para a representação da grandeza 

imperial do Reino, não de modo muito diferente do que os Habsburgos faziam na Áustria e 

em Espanha. Muitos desses topoi acabam por se repetirem e serem usados até à exaustão, 

sendo tratados e, muitas vezes, reelaborados de acordo com as artes que os aplicavam, 

desde a retórica oficial à exuberância da decoração dos palácios e às artes aplicadas, na 

porcelana, nos bordados, na pintura e na escultura. A ―Repræsentatio Majestatis‖, mais 

evidente nos palácios reais residenciais, e, dentro destes, em dependências oficiais, como a 

sala do trono, onde o corpo diplomático era recebido e onde se organizava o cerimonial de 

corte, patenteava outros tantos códigos e símbolos, cuja ostentação contribuía para a 

magnificência principesca. Os meios visuais a que, então, se recorria, nas representações 

dramáticas, festividades, desfiles, elementos de arte efémera, ou ainda noutro tipo de 

manifestações, como obras de arte monumentais, publicações, livros, pinturas, estátuas, 

tapeçarias… tornam-se instrumentos de uma estratégia de propaganda régia extremamente 

                                                           
‡
 Para este fim, vejam-se os dez volumes do Catálogo da Colecção de Miscelâneas, 1967-1988. 
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bem concebida, visando como objectivo apelar para outras dimensões significativas, como 

o concurso da ideologia, da crença e vivência religiosas, além de exaltação patriótica, e, em 

simultâneo, despertar a lealdade dos súbditos perante o rei, o reino e as tradições nacionais. 

Para o efeito, recorre-se inclusivamente à valorização de aspectos e elementos díspares do 

Império de âmbito mais local, como acontece com a obra aqui escolhida para estudo, em 

que cada Continente aparece caracterizado de modo quase estereotipado, mas recorrendo a 

aspectos e traços locais que ao tempo o identificavam, dados que depois são depois 

complementados pela apresentação dos rios, que acabam por concorrer para acentuar essa 

cor individualizante. Mediante essa valorização do exotismo local, exalta-se o perfil de uma 

dinastia que governa um Império supranacional, com representatividade nos quatro 

Continentes conhecidos, tudo revertendo, por conseguinte, para o enaltecimento da Casa 

de Bragança, bem como do regime político vigente, o absolutismo. Cada espectador vibra, 

pois, com o orgulho de pertencer a esse vasta colectividade de gentes e povos que tem 

como monarca um rei tão glorioso como D. João V.  

Naturalmente que dentro desse idioma patriótico não deixa também de representar um 

papel importante a piedade e a modéstia evidenciadas nas práticas e nos rituais religiosos de 

corte, como os da adoração da Eucaristia, do culto da Virgem, da Santa Cruz, dos santos 

patronos… Muitas das vezes, a liturgia, que se desenrolava com a participação de um largo 

sector da população, leva-nos até a questionar a definição da fronteira entre a devoção 

privada e o cerimonial público instrumentalizado para fins políticos. Frequentemente, estas 

práticas acabavam por condicionar de maneira mais directa outros aspectos, como a criação 

artística, o contexto cultural e a arquitectura, na construção e decoração das igrejas. Neste 

âmbito, deve-se ainda apontar a ambígua equação da abertura e simultânea admiração 
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sentida pelas civilizações ditas exóticas, perante a alteridade do ―outro‖, e ao mesmo 

tempo, a preservação de determinadas ideias-chave, como a da defesa da Fé e do Império, 

na visão do mouro e do turco como o inimigo crónico do Ocidente, enquanto linhas de 

força que alimentavam ainda ao tempo o ideal de cruzada, quando a diplomacia já se 

impunha determinantemente nas relações entre os impérios e os restantes estados da época. 

De todos estes aspectos se alimentavam, pois, as publicações de cordel setecentistas. 

Analisadas de modo mais incisivo as que se relacionavam com D. João V, múltiplos são os 

aspectos focados, desde a diplomacia com os principais monarcas do Ocidente, às guerras 

entre eles e com os turcos, a aspectos militares, religiosos, de culto dos santos merecedores 

de maior devoção e, naturalmente, a aspectos de exaltação do monarca, da família real e da 

monarquia, por ocasião de acontecimentos determinantes, como casamentos reais, 

nascimentos de príncipes, exéquias, aniversários e outros afins. 

Os títulos constantes nos citados volumes de Miscelâneas reflectem essa variedade e 

podem-se mesmo dividir em duas grandes categorias: aqueles que apenas apontam os 

géneros das composições literárias em que se inserem, sejam eles de poesia, prosa ou 

drama; e um segundo grupo que inclui textos que, embora não divirjam dos anteriores, 

apresentam títulos rebuscados, denunciando o gosto da época, na generalidade marcados 

pelo elevado grau de elaboração. Assim, encontram-se, entre os primeiros, designações 

como Alegoria, Auto do levantamento e juramento, Canção gratulatória, Certame poético, Descrição 

métrica, Discurso apologético, Discurso sagrado, Écloga, Elegia parenética, Elogio, Epigrama, Exemplar 

de príncipes, Glosa, Ideia poética epitalâmica, Lira poética, Loa, Notícia, Panegírico, Relação, Oração, 

Poema heróico, Prática, Prelúdio encomiástico, Sermão genetlíaco, Silva epitalâmica; elenco a que se 

acrescenta no momento da morte e celebrações fúnebres do monarca, Carta de pêsames, 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

630 

 

Desafogo saudoso, Elegia histórica, Elogio fúnebre, Epicédio, Epitáfio, Oração consolatória, Oração 

funeral, histórica e panegírica, Pastoral, Romance consolatório, ou diversas modalidades de Sermões.  

Entre os segundos, podemos apontar Alegrias de Portugal, Cítara imperial, Eco imortal, Ecos, 

Estátua de ouro, Feudo do Parnaso, Gorgeios poéticos, Honorífico aplauso, Horóscopo felicíssimo, Imagem 

do Sol, Monumento, Musa tipográfica, A Ninfa do Tejo, Numeroso culto, Obsequiosa demonstração, 

Penthetria patética, Ramalhete apolíneo, Ramos supérfluos, Sentimento inconsolável, Serpentáquila 

numerosa, Suspiros na moléstia, Vaticínio exposto, Vida e sucessos, e Vozes da Fama. Por ocasião do 

falecimento do rei, assumem igualmente um tom elegíaco mais acentuado. A criatividade 

barroca solta-se então e produz títulos como Desafogo saudoso, Exéquias do Ezequias português, 

Fúnebres saudades, Gemidos do Parnaso, Lenitivo a Portugal, Pompa fúnebre, Saudades de Portugal, 

Sentimento da Europa, Suspiros saudosos e métricos, e Suspiros do Tejo. 

Apesar de assumirem a função de divulgação entre um público mais alargado, muitas 

destas composições são provenientes de ambientes áulicos, como antes referi, e podemos 

mesmo verificar que, entre um vastíssimo elenco de nomes desconhecidos e muitos dos 

folhetos serem anónimos, também é possível rastrear uma quantidade considerável de 

composições assinadas por autores notáveis do panorama literário português do século 

XVIII, como Félix da Silva Freire, Francisco José Freire, Francisco Leitão Ferreira, 

Francisco de Pina e Melo, D. Francisco Xavier de Menezes, 4.º Conde Ericeira, Gaspar 

Leitão Ferreira, Inácio Garcês Ferreira, Luís António Verney, Rafael Bluteau. Entre nomes 

do sexo feminino, refira-se, a título de exemplo, Soror Maria Rita do Sacramento. E 

constam até agremiações daquele período, como a Academia dos Remontados. 
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Entre as composições inseridas nos volumes de Miscelânea, encontra-se assim a 

Representacion Panegirica§, de autor anónimo e sem indicação de data** ou local de impressão. 

Trata-se de uma peça em castelhano, acompanhada por música nos diálogos com maior 

participação das personagens, permitindo depois que as longas intervenções dos Elementos 

da Natureza, dos Continentes e dos Rios se desenrolem como recitativos. 

A Representacion Panegirica apresenta um desfile de um conjunto de treze personagens, 

todas elas alegóricas, divididas em grupos coesos, tendo em conta as respectivas afinidades: 

além do ‗Mundo‘, o primeiro grupo é constituído pelos quatro elementos – ‗Terra‘, ‗Água‘, 

‗Ar‘ e ‗Fogo‘ –, a que se juntam os quatro Continentes mais conhecidos – ‗Europa‘, ‗África‘, 

‗Ásia‘ e ‗América‘ –, bem como quatro rios de reconhecida importância, um por cada 

Continente por onde o Império Português ao tempo se estendia. São figuras recorrentes 

em obras de diferente tipo na época, como na ornamentação de cartas geográficas, de 

páginas de rosto de volumes de reconhecida importância, em pinturas de grande aparato, 

normalmente de glorificação da monarquia, em esculturas ornamentais com idêntico 

                                                           
§
 S. a.. Representacion Panegirica. S.l.: s.e., s.d.. Aparece com o número 6739 no Volume CDXVIII 

da Colecção de Miscelâneas da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, volume este que é 

dedicado à ―Colecção do Rey D. João V. Tomo II‖. Todas as citações do texto da obra em causa, 

ao longo deste ensaio, serão identificadas pela sigla RP (iniciais do título), seguidas do(s) número(s) 

da(s) página(s) afim(ns). 
**

 Apesar de não ser indicada a data da edição da peça, é possível datá-la provavelmente de 1694 ou 

1695. Como o príncipe D. João Francisco António José Bento Bernardo de Bragança nasceu no 

Palácio da Ribeira, em Lisboa, a 22 de Outubro de 1689, filho de D. Pedro II e da rainha D. Maria 

Sofia de Neuburgo, e no texto se refira que se celebrava quase um lustro da sua idade, ou seja, cinco 

anos, é provável que a data de impressão do texto seja a indicada. Os factos acabariam por 

confirmar quanto nele se diz, na medida em que o jovem príncipe foi jurado herdeiro do trono no 

dia 1.º de Dezembro de 1697 e, por morte do pai, foi aclamado solenemente no dia 1.º de Janeiro 

de 1707, tornando-se, deste modo, o 24.º Rei de Portugal. Veio a falecer igualmente em Lisboa, a 31 

de Julho de 1750. 

Sobre a biografia deste monarca, veja-se Silva, 2006, e sobre a sua época e o seu reinado, entre 

numerosa bibliografia existente, Serrão, 1980, pp. 193-448. 
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objectivo, ou até em peças decorativas como as que são usadas nos coches que integraram 

a luxuosa embaixada do Marquês de Fontes, D. Rodrigo Anes de Sá Almeida e Meneses, ao 

papa Clemente XI, em 1716 (Cf. Bessone, 1996). Pelo facto, para o público da altura, seria 

fácil apreender o valor significativo e simbólico dessas alegorias intervenientes, 

constituindo um sistema semiótico ao serviço da ideologia que sustentava o absolutismo 

régio dominante. 

À maneira de auto vicentino, com a estrutura do desfile, tudo começa com uma cena em 

que, acompanhados pelo Mundo, o Fogo e o Ar invocam os restantes Elementos, e, à 

medida que os vão chamando e estes vão entrando, vão sendo caracterizados com os traços 

que lhe são atribuídos pela tradição, de modo a fazer com que o público de imediato se 

familiarize com as personagens em cena. Depois da entrada da Terra e da Água, 

fundamentais por neles assentar o poder imperial do Reino, essas personagens questionam-

se, de modo poético, mediante o recurso a uma linguagem requintada que encerra 

numerosas alusões a figuras mitológicas e seus atributos, quais os motivos que as levaram a 

ser molestadas, levantando hipóteses variadas relacionadas com algumas desgraças, mas que 

de todo se revelam infundadas, porque tudo quanto lhes diz respeito se encontra no 

melhor que seria de esperar. 

É então que a longa intervenção do Fogo tem lugar e as esclarece, bem como ao 

público, da razão daquele encontro. Todos procuram um jovem aniversariante, futuro rei, 

para celebrarem dignamente a efeméride. Ao mesmo tempo que começam por tecer um 

rasgado elogio à figura do príncipe, em escala hiperbólica, como seria de esperar, na medida 

em que não encontram meios suficientes para dele compor um retrato fiel, recorre-se ao 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

633 

 

binómio horaciano ―ut pictura poesis‖, para mais expressivamente se elaborar o discurso, 

particularmente da responsabilidade do Fogo: 

 

―Fue. […] Adverti, con la noticia 
Que darme algun voto pudo, 
De tantos, que en sacrifícios 
Blasonaron de ser justos, 
Que años cumplia un famoso  
Joben, oy Principe Augusto 
A cuyos Proxenitores 
Dichosos haze en ser suyo: 
No sé como te lo pinte, 
Porque aun al primer dibuxo, 
Que de el hizo la noticia, 
Advirtio el pincel confuso, 
Y como quedó corrido 
Su atrevimento, al impulso 
De copiarle, en le intento 
El deseo, perdió el uso; 
Sin que bastase a explicarle 

Cõ su eloquẽcia lo mudo,  
Que ni el silencio compreende, 
De la admiracion el culto, 

Quando avẽtaja el objecto,  
De la potencia al estudio.‖ (RP, p. 4) 

 

Este delineia, então, os traços que, a todos os títulos, se esperariam possíveis de 

encontrar num retrato de um jovem que havia de ser um monarca glorioso: é o ―puer 

senex‖, em que a pouca idade não impede um amadurecimento intelectual e vivencial, o 

grave entendimento, a prudência, o discernimento, a vontade, e tudo isso associado aos 

frutos de uma educação devota, piedosa, que o tornavam justo, terno e bondoso, em suma 

um modelo de nobreza de carácter para os súbditos: 

 

―Un Joben me dixo, que era,  

Mas si atiẽdo a su discurso, 
Y alos conceptos que forma, 
Hombre es de seso maduro, 
Y de la noble prudencia 
Sazonadisimo fruto, 
Pues nadie como el savia,  
Separar de lo confuso, 
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De el mal com el bien, a un tiempo, 
Lo durable, y lo caduco, 
Y eligiendo lo mexor 
Que ala voluntad propuso 
El entendimiento darle 
De cuerda elecion el triunfo, 
Y a qualquiera movimento 
Para su ocasion el curso. 
Criado en ritos devotos 
Era atento, pio, justo, 
Piadoso, tierno, benigno,  
Y misterioso trasumpto 

De sus Padres, dõde aprẽde 
La Nobleza, Pleve, y Vulgo,  
En exemplar triplicado 
Los preceptos de el segũdo, 
Que fiel Copia de el primeiro,  
Sempre observante le impuso.‖ (RP, pp. 4-5) 

 

Enfim, tratando a natureza de ser pródiga com as qualidades do futuro Rei, ao dotá-lo 

de sabedoria e longo alcance na capacidade de discernir e resolver os problemas, adivinha-

se que o devir lhe sorriria e lhe reserva a magnificência, a riqueza e a prosperidade de um 

prolongado reinado, como na realidade acabaria por se verificar. Perante tal argumento, 

todos os elogios não passam apenas do reconhecimento da excelência de carácter de D. 

João: 

 

―No te admire que estas partes 
le compongã, pues dispuso 
provida naturaleza 
adornarle en grado sumo, 
y anticiparle en el tiempo 
lo que en el tiempo no cupo, 
(en lo regular ablando,) 
Proporcionando el influxo 
Para lo que le destina, 
decreto savio y profundo. 
Ni atribuyas a lisonja 
Las expresiones de el gusto 
Com que de el mi voz refiere 
Los aplausos que articulo, 
Pues los reconozco pocos 
Aun pareciendote muchos.‖ (RP,p. 5) 
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Depois, outras qualidades lhe reconhecem: é galhardo, galã, airoso, robusto, cuidado, 

isto é, elegante, enfim, um repositório de atributos que são contrabalançados por aspectos 

que acabariam por se revelar mais tarde, e que aqui já são – possivelmente não de modo 

propositado – apontados, como o facto de vir a manifestar-se fogoso nas aventuras 

amorosas, em idade adequada a tais experiências, já que no momento apenas comemora o 

seu quinto aniversário: 

 

― A este pues Joben gallardo, 
Galan, ayroso, y robusto, 
uno, y outro sin cuydado,  
porque lo es todo el descuydo, 
que aũ en tierna edad, y tal,  
que un año le falta aun lustro, 
supo ser un agregado  
de perfecciones, y pudo 
Satisfazer los deseos, 
y aun excede les discurro; 
bengo buscando en fogosas 
llamas de Amor, que conduzgo 
a las Aras de su fama; 

no piẽses, por que presumo 
que falten al olocausto 
de el numeroso concurso,  
las que bastan para arder,  
y a brasar aun mismo pũto,  
los corazones que todos  
le dan por victima puros, 
sino para que de el que 
enciende en ellos el culto, 
aprenda a lucir el mio, 
y a arder major que no supo.‖ (RP,p. 5) 

 

De seguida, todo o discurso enriquece-se com o campo semântico da luz e do fogo, 

mediante as constantes alusões a chamas, incêndios, raios, vulcões, tudo aproveitado na 

mais vasta pluralidade de sentidos e na riqueza e variedade que essas alusões podem 

proporcionar. Se, por um lado, a luz remete para o conhecimento e saber que se reflecte no 

modo de bem governar uma nação, o fogo da lealdade ao rei e ao reino associa-se também 
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às chamas do patriotismo que abrasam o coração de cada súbdito e o erguem, dignificando-

o, como se concebia ainda na altura, em direcção à esfera mais elevada do fogo no Orbe; 

por outro lado, a vivência e o fervor dessa maneira de sentir quase se equiparam à 

intensidade de um vulcão. De modo correspondente, a prontidão de actuação e o talento 

manifestados pelo monarca equiparam-se igualmente a um raio penetrante, de clara luz e 

chama ardente, a que não se pode comparar fogo abrasador ou incêndio intenso de vulgar 

natureza. Não esqueçamos que tal imagética havia sido intensamente explorada por Luís 

XIV, modelo que agora e aqui estaria bem presente. 

 

―Y por que mexor te informe 
cõ nueba até ion te busco. 
Como luz le he buscado diligente, 
por lo que alũbra a un Reyno, por quien naze, 
y al entenderle asi, llama le advierto, 
que en sus pechos leales fogosa arde. 
Si llama le procuro en que me abraso, 
fuego le advierto, a mi no semexante, 
por que a region suprema, activos suben 
sus alientos, de si solo capazes: 

ni aun como fuego encuẽtro de su fuego, 
las que embidiar bien puedo actividades, 
pues a incendio le pasan corazones, 

que por respirar de el, ardẽ bolcanes: 
ni incendió, ni bolcan, a mi cuidado 
ni a su noticia amable satisfazen, 
por que la promptitud de su talento, 
rayo le constituye penetrãte: 
con que ni clara luz, ni llama ardiente, 

ni guego abrasador, ni incẽdio grave, 
ni bolcan encendido, ni aun el Rayo, 
de el a mim mismo saven informarme; 
porque aun que es luz, es llama, incendio, y fuego 
Rayo, y bolcan, por superior quilate,  
vive de lo comum tan eximido, 
que solo de si mismo, el mismo save.‖ (RP, pp. 5-6) 
 

Por tudo isso, o Fogo dirige-se à Terra para que esta deixe de oferecer resistência e 

reservas à admiração por aquela jovem promessa e favoreça a benéfica influência das suas 
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iniciativas, de modo a poder cooperar e emparceirar com as manifestações do elemento por 

ele representado: 

 

―Pero por que talvez suele 
Umillandose lo sumo, 
Benignamente ofrezerse 
al voto, y ruego oportuno, 
vengo a saver de ti, ó tierra, 
si acaso este gran assumpto 
de la admiracion, reservas 
o le escondes de mi oculto 
para lograr venturosa 
sus benéficos influxos 
a costa de mi cuidado, 
y a favor de el amor tuyo, 
que no menos codicioso 
al mio de igual impulso, 
Arde, luze, abrasa, quema, 
luz, Rayo, fuego, Vesubio, 
en llamas, ho guerras, incendios, bolcanes, 
activas, ardientes, fogosos, adustos, 
para sacrifício, de holocausto suyo.‖ (RP, p. 6) 
 

Perante tão circunstanciado discurso, apela-se assim para que a Terra colabore na 

criação de um ambiente festivo, já que a extensão do Império Luso por ela se estende, 

muito embora o primeiro a responder a esse apelo seja o Ar, que considera desnecessário 

que o Fogo o invective e lhe teça uma alocução semelhante, já que se dispõe de imediato a 

tudo fazer e conjugar esforços para que as celebrações resultem num sucesso redundante. 

Disponibiliza-se, por conseguinte, a colaborar para que as brisas de Favónio dominem as 

regiões sob o seu domínio, Zéfiro afague os jardins e Flora floresça, enquanto Noto se 

mantém afastado e, deste modo, qualquer sinal de instabilidade seja anulado, fazendo com 

que os mares, calmos como golfos de abrigo, e os rios dos territórios governados pelo 

jovem príncipe sejam bafejados pela bonança, desde que a Água e a Terra para tal 

igualmente se disponham. Nestas circunstâncias, também este último elemento, a Terra, é 

levado finalmente a pronunciar-se e, se bem que reconheça não depender exclusivamente 
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da sua competência a criação das condições adequadas para uma celebração universal, 

sente-se reconhecido pela honra de nele se acolherem tais tesouros, o futuro Rei e o 

Império, e admite que sobre as colunas do Respeito seja erigido um templo ao Amor, onde, 

naturalmente, D. João ocupará um espaço privilegiado. Do mesmo modo, também a Água 

expõe algumas perplexidades, porque por si só, sem a conjugação do Ar, não pode 

comprometer-se a manter uma atmosfera de universal harmonia e pacificação. Todavia, 

tudo fará para concorrer para que tais condições se criem. Assim sendo, já que o Fogo e o 

Ar se mostram com o propósito de colaborarem com as águas e a terra inteira, então todo 

o globo terrestre dispõe-se a comemorar tão meritória efeméride: 

 

―Tie. […] Mas ya que de ambas resulta, 
y que com el Ayre y Fuego  
concurrimos, a que dure 
el bellissimo compuesto 
de el mũdo, que está criado 
de todos quatro elementos, 
llamemos al mundo, en el 
podrá ser que le encõtremos,  
pues que solo en su agregado,  
podrá allarse a quel, que siendo 
para mas que todo el mundo, 
al mundo le a dado el cielo.‖ (RP, pp. 8-9) 

 

Consenso alcançado entre os intervenientes, procede-se à invocação do Mundo, agora 

convocado pelos quatros Elementos que o constituem para que mais facilmente se possa 

alcançar os objectivos a que se propõem. Cada um deles terá, pois, a oportunidade de 

enumerar o que de mais belo e surpreendente pode ostentar, bem ao gosto da época e de 

acordo com a estética barroca: as riquezas das minas, a maravilha da resistência às chamas 

da salamandra, a beleza das auroras, o voo das aves, o cantar das fontes e das ondas, o 

deslumbramento do nácar das conchas e das pérolas, a harmonia da passagem do tempo, 
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do ritmo dos dias, das estações (e, em particular, o fascínio da Primavera, berço de flores), 

assim como das idades ou dos Reinos e Impérios, que ao longo do tempo perduram. 

 

―Tie. y Agu. Pues todo el Mundo imboquemos. 
Ayr. y Fue. Llama al Mũdo Tierra y Agua. 
Mu. y Tie. Para que me demuestres con jubilos 
e señas mas ricas, 
el precioso tesoro finissimo 
que no halo en mis minas. 
Mu. y Fue. Para que me dé aviso benevolo 
Donde estan sus llamas, 
y arda en ellas, y viva mas placido 
de ser salamandra. 
Mu. y Agu. Para que me noticien com creditos 
de la Aurora bela 
de sus conchas los preciosos nacares, 
de el água, la perla. 
Mu. y Ay. Para que me descubra pacifico, 
con Auras suaves, 
el modelo que  para ser zefiro, 
de el aprende el Ayre. 
Fue. Ó tu, que fuiste criado 

de el Autor divino, al ordẽ  
y fabrica de seis dias, 
siete mil años conozes; 
Tie. Ó tu, a quién la primavera, 
la mexor de las sazones 
de el año, en feliz auspício 
te anunciò cuna de flores. 
Ay. Ó tu, que de siete hedades  
cuentas oy las duraciones, 
y com dos Polos te afianzas 
en oposicion conforme, 
Agu. O tu que vinte y dos Reynos 
numeraste entre los brõzes,  
antes que te reparasen  
afectos deucaliones. 
Mu. y Fue. Escucha mi voz. 

Mu. y Tie. Atiẽde mis ruegos. 
Mu. y Ay. Mis ecos percibe. 
Mu. y Agu. Oye mis azentos. 
Mu. y Fue. Que oy de el Fuego te buscan cõ ansia 
las luzes, los Rayos, centellas, y llamas. 
Mu. y Tie. Que la Tierra em sus vozes te inboca 
con montes, con valles, con flores, y aromas. 
Mu. y Ay. Que oy de el Ayre 
oficioso te buscan, 
los giros, los buelos, las alas y plumas. 
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Mu. y Agu. Que de el Agua tranquila te inquierẽ, 
los rios, los mares, las ondas, y fuentes.‖ (RP, pp. 9-10) 
 

Como tal, a didascália, de imediato estrategicamente colocada, e uma das poucas 

existentes na obra, chama a atenção de modo algo pormenorizado para a carga simbólica 

da alegoria do Mundo: aponta os detalhes que a compõem, que, para a cultura da época e 

do espectador mais esclarecido perante esses elementos significativos (fruto da 

popularidade de composições que incluíam emblemas, empresas e divisas), explora o seu 

valor simbólico, não raro enigmático, com conteúdos muitas vezes morais. Assim se 

representam, em termos visuais mais concretos, conceitos abstractos ou, em paralelo, 

entidades divinas, povos, nações, virtudes ou pecados:  

 
“Descubrese el mundo en traxe de anciano, teniendo de vaxo de su mano un Globo terraqueo.‖ (RP, p. 10) 
 

 

O Mundo interroga então as restantes entidades sobre os motivos de tanta ansiedade e 

expectativa, a ponto de o molestarem e o obrigarem a aparecer, questões que são repetidas 

de modo mais suave e poético, como também de maneira mais sucinta pela alegoria da 

Música. Os Elementos quase respondem em turbilhão, com o entusiasmo, até que 

claramente lhe explicam que o universo corre o risco de se virar do avesso se não for 

encontrado o pequeno monarca, para que lhe seja dignamente festejado o aniversário: 

 

― Los 4. Que de Juan famoso 
buscamos supremo, 
la vista apacible, 
y el benigno aspecto. 
Mu. y Ay. que es regiõ de el Ayre. 
Mu. y Fue. esphera de el Fuego 
Mu. y Agu. Golfo de las Aguas 
Mu. y Tie. de la Tierra, Zentro. 
Los 4. Y asta que le encuentre ansioso el desvelo, 
Mu. y Ay. el Ayre se turba, 
Mu. y Fue. el Fuego arde menos, 
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Mu. y Agu. el Agua se inquieta, 
Mu. y Tie. la Tierra haze estremos. 
Los 4. Porque sin su presencia, estan violentos, 
el Agua, y el Ayre, la Tierra, y el Fuego.‖ (RP, p. 12) 

 

Aprovada a intenção e partilhando já do entusiasmo geral, o Mundo mostra-se 

igualmente disponível para dar a sua colaboração, se bem que, para tal, e apesar da ordem 

divina que sabiamente o dispôs, considere necessário consultar as partes que o constituem, 

por nelas se estender o vasto Império Lusitano. Assim dá origem ao desfile dos 

Continentes e Rios que os acompanham: 

 

―Mund. […] suprema 
misteriosamente grande, 
poderosa inteligencia, 
com tal ordem me dispuso,  
correspondiente a su idea, 
que em quatro partes distintas 
dividirme pueda en ellas,  
entre las quales su Imperio, 
dilatadissimo ostenta. 
Y supuesto que sabreis  
Que son, Europa la amena, 
la Africa adusta, rica Ásia, 
y la America encubierta, 
a cada una de las quatro, 
llamare à vuestra presencia, 
para que de Juan noticias 
os den, pues que en todas Reyna, 
y à fin, de que el fin se logre, 
venga Europa la primera,  
pues de las quatro con justa 
razon, el lauro se lleva.‖ (RP, p. 13) 
 

Contudo, antes que esta nova fase do desfile agora introduzida inicie, tem lugar um 

breve intermezzo, a cargo da alegoria da Música, que reforça a ideia de que cada Continente 

vem trazer  

 

―[…] noticias de Juan bella flor, 
que en colores, albores, y olores, 
al Alva arrebola, dá luzes al Sol.‖ (RP, p. 13) 
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A Europa faz, então, a sua entrada e apresenta-se, iniciando em clave idílico-arcádica, 

mediante alusões mitológicas, particularmente remetendo para o rapto de Júpiter, e 

sublinha a sua felicidade e formosura, fundamentos de muitos outros encantos: 

 

―La Europa soy templada, 
amena, fértil, pura, y deliciosa, 
que me miro adornada, 
de el navado Jasmin, purpurea Rosa, 
sin que marchite el yelo 
ni el Sol abrase el clima de mi cielo.‖ (RP, pp. 13-14) 
 

Depois delimita geograficamente a sua extensão e aponta os ―siete reyes‖ e os ―dos 

Imperios‖ que nela encerram os seus domínios e que governam sobre  

 

―las Islas, las Riberas, 
Los Estrechos, los mares, y los Montes, 
Que adornan lisonxeras 
Lo que miden los otros orizontes.‖ (RP, p. 14) 
 

Orgulhosa, porém de ter sido o berço do príncipe que todos demandam, dispõe-se 

então a fornecer algumas das indicações que os Elementos da Natureza procuram, porque 

foi em Lisboa que ele também recebeu também a educação, assim como os cuidados de 

uma família extremosa, numa corte que é um centro radioso de esplendor: 

 

―[…] a Juan, mi fortuna, 
Princepe Augusto, pudo darle cuna. 
En mi, Europa, á nacido,  
a mi benigno influxo se á criado,  
a esta Aguila di nido, 
que los Rayos de el Sol há numerado 
con alientos de el Padre, 
y en las alas Augustas de su Madre. 
Lixboa goza vana, 
De este explendor de luzes, 
Rayo, à Rayo, 
y Lusitania ufana 
los princípios de otoño, admira mayo; 
Nació; y sus corazones, 
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Pasmadas le rendieron atẽciones.‖ (RP, p. 14) 
 

E prosseguindo em tom laudatório, como seria de esperar, e tratando sempre da 

exaltação do futuro soberano, ousa ainda evidenciar: 

 

―nació por soberano, 
Que a todo lo empenó ser Lusitano. 
[…] de todos sin segundo, 
De los quatro capaz, capaz, de el mundo.‖ (RP, p. 15) 
 

E esse tom encomiástico sobe de tom a ponto de a alegoria da Música proclamar: 

 

―Musica. […] a Juan famoso 
la Europa en su Oriente, 
descubra luciente 
con luz refulgente,  
por sol luminoso.‖ (RP, p. 15) 

 

A intervenção do Tejo, que se segue de imediato, retoma o tom laudatório do discurso 

de Europa e evidencia as riquezas que nele se encontram, assim como as que a ele afluem, 

fruto do comércio com os restantes Continentes, fazendo da capital a sede de um empório 

global: às areias de ouro e de prata nativas lavadas por águas cristalinas juntam-se diamantes 

e essências, tributos da Ásia, madeiras preciosas da América e marfins da África. E de tudo 

dispõe para ofertar em tributo a ―Juan Gallardissimo Joben‖. 

 

―[…] ya que hijo tuyo en arenas 
de Oro, mis cristales corren 
enriquecidos com ellas, 

no á mis corriẽtes desdoré; 

albricias, que si otros devẽ, 
que pague yo, es mas cõforme. 
Nadie como el Taxo deve 
entre undosos Orizontes, 
al pié que de plata argenta, 
tributarias libaciones. 
Cobralas de mi, que el Asia 
diamantes me dá y olores, 
la America, ricos leños, 
marfil, el Africa noble; 
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Que si empório soy de el mundo, 
y de todas las naciones 
que el Levãte y Occidente 
havitã, ò el Sur, o el Norte 
todo en albricias lo ofrezco 
de ser tuyo, y el que gozen 
por ti, y en ti, mis raudales, 
la Ocasion de hazerme imóbil.‖ (RP, p. 15) 
 

Então, o Mundo determina que, se o excelso príncipe nasceu na Europa, depois dela se 

sucedam as restantes partes, decisão que os quatros Elementos secundam, não sem 

manifestações de euforia e momentos de celebração, para os quais todos concorrem: 

 

―Mund. Y com metros acordes, 
Mu.  y Tie. las ondas, las llamas, las plumas, y flores 
Mus. y todos. que viva Juan famoso, viva viva.‖ (RP, p. 16) 
 

Segue-se a alegoria da África que começa, em uníssono com a figura da Música, a exaltar 

o aniversariante. Em simultâneo, enumera as riquezas e os traços individualizantes que a 

distinguem dos restantes Continentes para os submeter em oferenda à coroa portuguesa, já 

que, para ela, e sobretudo para D. João, tudo parece estar destinado. 

 

―Mu. y Afr. Viva Juan para gloria de el mundo, 
de el Africa assombro, 
y Orror de el gentil, 
y Elefantes, turbantes, diamantes, 
sus sienes coronen, rindan la zerbiz. 
Afric. Viva para gloria mia 
Juan, que para ellas nació, 
pues el cielo le adorno 

de prẽdas, que a el solo fia, 
Viva, y al dichoso dia, 
en que con justa razon, 
le rindo veneracion, 
que mas feliz me asigura, 
construya de mi figura, 
pirâmide el corazon.‖ (RP, p. 17) 
 

E com tantos predicados, a conquista do mundo para tão prendado príncipe torna-se 

um desejo ao seu alcance, porque as possessões africanas que ficassem sob a sua égide 
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poderiam esperar o gozo de uma prosperidade insólita, já que se estabelece o paralelismo 

entre o brilho da sua figura e inteligência com o Sol, vindo-lhe, por isso, a ser 

posteriormente atribuído o cognome de ‗Luís XIV português‘. Por outro lado, como em 

África se faz sentir sobremaneira a influência daquele astro, passa este a aparecer como 

correlato seu. Assim, mediante a conjugação de todos esses vectores semânticos, obtém-se 

a caracterização do respectivo ambiente, enumeram-se as regiões mais famosas, e até as 

lendárias, da África negra, que escondem ciosamente do europeu riquezas sem fim. 

 

―Afric. […] Quãto la Numidia incluye, 

quãto la Etiopia cõpreẽde, 

cõ quãto la Libia enciẽde, 
y quãto el Egipto influye, 
lo que Nigricia constuye, 
y Berberia atesora, 
de Juan las luzes implora, 
y no envano le apeteze, 
pues luso Sol le amaneza 
hixo de Alemana Aurora.‖ (RP, p. 17) 
 

A complementar o seu discurso, e em paralelo com o que tinha acontecido com a 

Europa, sucede-se a intervenção do ―caudaloso Nilo‖. Este dispõe-se a lançar aos pés do 

aniversariante, como preito de homenagem, os tributos que são o fruto da abundância e 

riqueza provenientes da fertilidade das margens, fecundadas com as cheias periódicas do 

seu caudal. Por outro lado, o mistério que envolve ainda na altura as suas origens, ocultas 

as nascentes, que escondem abundantes veias de prata, constitui um desafio a que não são 

alheias diligências lusitanas, que fariam inveja a César. Assim se desvendaria o carácter 

sagrado em que o rio se viu envolto durante séculos e justifica-se o fascínio com que é visto 

―el grande Nilo‖, como é normalmente chamado. Apesar da grandeza evocada e do seu 

estatuto, propõe-se ele agora também festejar a ocasião e auspiciar esperançosamente o 
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futuro do jovem e futuro rei, uma vez que o Continente africano lhe pode proporcionar 

tantas terras quantas desejar, para que delas possa vir a tomar posse. 

De seguida, novo intermezzo musicado tem lugar, não só para demarcar com maior 

precisão o episódio, como para insistir na exaltação das potencialidades de que o vindouro 

monarca dispõe, com o fim de melhor usufruir das riquezas africanas e proclamar de 

maneira mais acentuada a vertente imperial da monarquia: 

 

―Mu. y Tie. Puebla desiertos. 
Mu. y Fue. Mitiga incendios. 
Mu. y Agu. Suspende rios. 
Mu. y Ay. Respira ambar gris. 
Nil. Mund. y Mu. Por que generoso, 
Bizarro Adalid, 

Mu. y Tie. los Pueblos le siguẽ. 
Mu. y Fue. Los Rayos le zeden. 
Mu. y Agu. Corrientes admira. 
Mu. y Ay. y alienta el Abril.  
Mu. y Afri. Triunfe, impere, y Reyne, 
y eterno buril, 
imprima en anales, 
grave entre los bronzes, 
escriva en agujas, 
sus Glorias sin fin.‖ (RP, p. 19) 
 

Na sequência da África, segue-se a Ásia, que, de imediato, comparticipa do espírito de 

aclamação generalizado, chegando a repetir reiteradamente o verso ―Mande, triunfe, reyne, 

impere‖, anteriormente incluído na derradeira alocução da Música e da África, e que se 

torna uma espécie de refrão com ligeiras variantes em intervenções posteriores. Por outro 

lado, partilha igualmente do desejo de que D. João domine sobre os seus vastos territórios. 

 

―Ásia. Quan bien esa aclamacion 
de Ásia á los oidos suena, 
quando en deseos explica 
quanto  compreende en finezas! 
Mande, triunfe, Reyne, Impere, 
en Africa, nora buena, 
ya que en Asia venturosa, 
triunfa, manda, Impera, y Reyna; 
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que a mi amor y á mi cariño, 
villanos zelos no alteran, 
de que goze otro que el mio, 
dueño de tan altas prendas, 
antes bien, desvanecida 
de mi empleo en su obediência, 
dire convidando á todos 
com afectuosas cadências, 
Mu. y Asi. Reyne en todas  
pues que a todas rinde, 
mande, triunfe, Impere  
en ellas, y en mi. 
Y dichosa, obsequiosa, gozosa 
de verle adorar, me vea lucir.‖ (RP, pp. 19-20) 
 

E já que diz vir festejar pela terceira vez o aniversário de tão insigne personalidade, não 

pretende competir com a Europa em termos de precedência, cedendo-lhe, por conseguinte, 

a prioridade. No entanto, para além de se considerar a segunda parte do mundo, recorda a 

ascendência lusitana dos seus territórios pelas conquistas de ―su pecho eroyco erede‖ (RP, 

p. 20) neles operadas no passado, esperando que o Império português na Índia supere em 

grandeza e esplendor todos quantos antes dele existiram naquele Continente: 

 

 ―[…] y pues mi Imperio mexora, 
de los Assírios, y Persas,  
los Medos, Griegos y Parthos,  
y de Lunas sarrazenas, 
que menguãtes á sus plantas,  
seran trono á su grandeza; 
las leyes que he dado al mũdo, 
y las que me deve ciências, 
com las de más artes, que 
mi aplicado estúdio enseña, 
desde el profũdo Helespõto, 
asta el Mar Indico, sean 
aplausos que los numere 
(ya que à contarlos empieza) 
la admiracion, prevenida 
de guarismo en sus arenas.‖ (RP, p. 20) 
 

E feitas a apresentação e a respectiva saudação, entra em cena o Indo, de camoniana 

memória, que quase vem repetir os argumentos já antes expostos no episódio do sonho de 
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D. Manuel, no Canto IV de Os Lusíadas (Cf. CAMÕES, 1989, IV, 67-75, pp. 111-113), 

acentuando sobremaneira o premente desejo de se tornar tributário de Portugal, desta vez 

sob a égide do futuro D. João V, de modo que as suas águas, mais do que cristais que se 

precipitam em cascatas,  

 

―[…] de tu India, le ofreze plantas, 
de sus minas, ricas piedras, 
de el mõte, robustos trõcos, 
de el prado, aromas sabeas, 
de el valle, gomas, de el cãpo, 
duplicadas las cosechas, 
y por tropheo, las Palmas 
que a sus vitorias descuella, 
prevencion que nada ociosa 
será de el valor que hereda.‖ (RP, p. 21) 
 

Perante essa generalizada dádiva de tesouros ao jovem príncipe, os quatro Elementos da 

Natureza não ficam indiferentes: o Fogo dedica-lhe então as fogueiras dos sacrifícios; o Ar, 

os fumos da canela; a Água favorecerá as chuvas mais temperadas, que do Outono farão 

Primavera; e a Terra proporcionará um altar para votos eternos. O Mundo disponibilizará 

todo o ouro de que dispõe e espera que as razões para a essa entrega ao rei de Portugal 

possam exceder os motivos que deram no passado a fama a Alexandre. Na sequência 

dessas declarações, compreende-se que o intermezzo musicado seguinte, que conta com a 

participação dos Elementos, se torne um momento mais para que ―novos mundos‖ 

aplaudam de igual modo o esplendor do jovem príncipe. Naturalmente que essa deixa 

remete para a entrada em cena da alegoria da América, que considera desnecessária a busca 

de outros mundos novos, porque é ela que como tal sempre se considerou, e lembra, por 

isso, a gesta heróica da sua descoberta: 

 

―Ame. Para que (decidme todos) 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

649 

 

buscais com vozes sonoras, 
nuebos mũdo que de Juã, 
zelebren años y Glorias? 
y para que los deseos 
á la realidade le roban, 
ò le fingen, las verdades, 
en aparentes lisonjas? 
No soy yo, aquel nuebo Mundo 
que de los riesgos á costa, 
me descubrio la fatiga 
en el valor industriosa? 
no soy la America yo? 
en cuyas bizarras costas, 
de los estandartes lusos, 
tantas Quinas se tremolan?‖ (RP, p. 22) 

 

Justificando a sua participação no júbilo e aplauso gerais, contribui para a euforia 

generalizada, apenas vendo-se interrompida pelo coro de todos os participantes em cena, 

que aclamam reiteradamente o futuro monarca e proclamam a sua glória, agora secundada 

pelo Novo Mundo: 

 

―Mu. y tod. A los años de Juan Joben bello 
outro mundo nuebo les benga á plaudir 
y obediente, excelente, patente, 
descubra a sus glórias, elado confin.‖ (RP, p. 23) 

 

Coagida, no entanto, pela alegoria do Mundo, para que seja tão generosa quanto os 

Continentes antes participantes no desfile, aquele desafia-a a deixar-se conhecer e a revelar 

os segredos e mistérios que guarda, desde os climas mais quentes aos mais gelados, 

permitindo ainda que as quilhas da navegação lusa desbravem os mares desconhecidos e 

assim contribua para a felicidade de ambos, do Rei e do próprio Continente. Perante tal 

solicitação, a declaração da América não pode deixar de ser abnegada, de total entrega, sem 

que se torne necessário recorrer à ostentação de aspectos semelhantes aos dos tesouros do 

Oriente: 
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― Ame. O, llegue dichoso el dia, 
en que sin los embarazos 
de tanta rizada espuma, 
de tanto raudal cuajado 
corra el velo á mi noticia 
el impulso de su mano, 
para que me admire el orbe, 
y adore por simulacro 
de mi fortuna, el estrecho 
de Anian, colunas de marmol, 
que el Plus Ultra califique 
á Juan solo reservado, 
y mientras que lo suspende 
su tierna edad […]‖ (RP, p. 23) 
 

E depois, continuando a estrutura do desfile antes respeitado, entra em cena o Marañon, 

que, por sinédoque, fala em nome de todo o Brasil e se ufana de o seu nome ter baptizado 

uma província, depois Estado, o Maranhão. E vai mais longe, ao dissertar sobre as suas 

dimensões que, mais do que rio, dele fazem um oceano: 

 

―Mar. Goza el lauro, 
que en el Brasil su domínio 
te concedió antizipado, 
que yo, que de el Marañon 
el Rio soy, sempre ufano 
de que a toda una Província 
apelide en nombre claro, 
tan alegre de mirarme 
de sus costas tributário 
vivo, que todos me dudan 
antes que rio, occeano; 
y no envano, no, porque 
me desconoze en el paso, 
el margen trocado en costa, 
el cauze en el golfo vario,  
la corriente en el refluxo 
la boca en pielago cano, 
que de ochenta y quatro leguas, 
com Islas tarazeado, 
nuebas republicas formo 
de cristales y peñascos; 

y en fin, zediẽdo á mi curso 
por lo suabe el mar, lo amargo,  
por lo dulze, lo salobre, 
en un circulo formado 

de mas de ciẽ leguãs, dẽtro 
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de sus ondas, aun alcanzo, 
que me intitule mar dulze, 
la sed, fatiga, y cansancio.‖ (RP, pp. 23-24) 

 

Secundado pela alegoria da América, que vê nessa apresentação já um primeiro passo 

para a revelação dos segredos que encerra, em resposta ao pedido formulado pelo Mundo, 

também ela passa a adiantar mais pormenores do Continente que representa, lembrando 

ser de todo desconhecida na Antiguidade. Deste modo, todas as informações adiantadas 

jogam a favor da glória lusitana porque foi esta a nação que primeiro dela teve 

conhecimento: 

 

―Ame. Bien sé que por tus undosas 
corrientes, comun aplauso 
me dan remotas naciones, 
que tus cristales surcaron, 
y bien sé tambien que devo 
á tu conducta el allazgo 
de tan gran parte de tierra, 
y de tanto Pays vasto, 
que incogito á los antiguos 
quedó, a un que prognosticado, 
si ya no es, que submergido 
le creyeron de un estrago.‖ (RP, p. 24) 
 

E, por isso, passa a expor a descrição geográfica dos seus territórios e o modo como se 

dispõem no Hemisfério, apontando a sua vastidão e extensão de pólo a pólo, para se 

considerar igualmente digna de celebrar o aniversário real e partilhar do júbilo que todo o 

mundo inspira: 

 

―Yo pues, que tan venturosa 
me dispuso feliz Astro, 
desde un Polo al outro Polo, 
cuyos terminos señalo, 
casi por fin de mi altura, 
y que en longitud alcanzo, 
de varias observaciones, 

hasta ciẽto y ocho espacios, 

que en treciẽtos y sessenta, 
reparte el cerco graduado. 
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Yo que por el Equador, 
en dos Peninsulas parto 
mi continente, y compreendo 
los Paralelos dorados, 
que en Junio, y Diziembre mora 
Apolo, Planeta quarto. 
Yo que á la Africa e Europa 
Juntas excedo; en bizarros 
alardes de veer que cumple  
Juan dichosisimos años 
Vengo, para que de el Mundo 
Sosieguen los sobressaltos, 
Pues que en mi outro nuebo tiene 
Como dixe, en sus aplausos.‖ (RP, pp. 24-25) 

 

A apoteose final abre-se com novo intermezzo musicado em que todos participam, 

Elementos, Continentes e Rios, o Mundo e a Música. A América por comparecer pela 

quarta vez em tais celebrações, logo desencadeia uma disputa, pela coincidência da 

conjugação do número quatro: quatro anos do jovem príncipe (trata-se de um lapso porque 

antes se fala de um lustro, que são cinco anos), quarta parte do mundo, quarta na sequência 

de apresentação, quarto destino de expansão dos portugueses… 

 

―Ame. Porque a mi la quarta 
parte de el Mundo me nõbran, 
y quarta entre sus cõquistas 
larga série me coloca. 
Y pues que el quarto año cumple 
Juan, y que mi dicha abona 
el numero que concurre 
en mi sola, y no en vosotras; 
bien se vee que a mi Fortuna 
deveis zeder primorosas, 
á empeños que felicitan 
las primacias que gozan.‖ (RP, p. 25) 
 

Naturalmente que os restantes Continentes não ficam satisfeitos com tal argumentação e 

que levaria a América a usufruir de um estatuto privilegiado. Pelo facto, saem as restantes 

alegorias em terreno a disputarem a primazia no aplauso e na exaltação do futuro monarca: 

a Europa defende, como sempre, a prioridade pelas razões antes enumeradas; a África 
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invoca as herdadas vitórias de antepassados gloriosos sobre os exércitos da meia-lua em seu 

território, pelo que não abdica do segundo lugar; a Ásia considera que nem a importância 

do nascimento, nem o valor guerreiro se podem equiparar aos perigos enfrentados pelos 

navegadores que avançaram pelos mares desconhecidos, desafiando a Fortuna, animados 

pela piedade, inspirados pela religião, e assim alcançaram a nobreza, o aplauso e a vitória, 

ao implantarem o valor das Quinas em terras distantes, graças ainda à prática da caridade e 

da pregação. Essa contenda conclui-se com a intervenção do Mundo, que a todas 

reconhece méritos para serem a primeira no uso da palavra, ficando tudo na mesma e 

respeitando-se a ordem de entrada em cena: 

  

―Mun. […] sea la primera, Europa,  
que con el Taxo, y la Tierra 
celebre aplausos y glorias, 
de el primero año, y sigunda, 
con el Fuego, y cõ la undosa 
corriente de el Nilo fertil, 
el Africa, abrasadora, 
que al segundo año tribute, 
entre júbilos, aromas, 
y luego tercera el Asia, 
haga ostentacion vistosa, 
de zelebrar el terzero, 
com el Indo, a quien sonora, 
ácompañe el água, y siga 
America, en ostentosa, 
vizarria de ser quarta,  
el empeño que la abona, 
de que el quarto año numere 
la parte que a ella le nõbra, 
con el Marañon y el Aire‖ (RP, pp. 27-28) 
 

Serenados os ânimos, abre-se o grande quadro final, cantado e acompanhado por 

música, adequado à proclamação da glória da majestade do príncipe, da monarquia, do 

Reino e do Império, mediante o concurso de todos os Elementos e apelando a factores de 

ordem sensorial, de modo a suscitar um ‗patriotismo‘ epidérmico de arrebatamento e 
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entusiasmo, apesar de, na altura, o conceito de Nação ainda ser algo vago e complexo, 

senão mesmo impreciso: 

 

―La Musica en quatro vozes, y cada una à de cantar los versos que corresponden a las quatro partes de el 
Mundo. 

 

Eur. Vẽga Europa, dichosa y tẽplada, 
a darnos notícias de Juan, bella flor, 
que en colores, albores y olores, 
al alva arrebola, dà luzes al Sol. 
Afr. Viva Juan, para gloria de Mundo, 

de el Africa asõbro, y horror de el gẽtil, 
y Elefantes, turbantes, diamantes, 
sus sienes coronen rindan la zerbiz. 
Asi. Reyne en todas, pues que a todos rinde, 
mande, triunfe, Impere en ellas, y en mi, 
y dichosa, obsequiosa, gozo 
deberle adorar me vea lucir. 

Am. Alos años de Juã, Jobẽ vello 

Outro mundo nuebo, les bẽga aplaudir, 

Y obediẽte, excelẽte, patẽte, 
Descubra a sus glórias, elado con fin.‖ (RP, pp. 28-29) 
 

E se o contributo dos rios intervenientes não desmerece das intervenções dos 

Continentes, o Tejo reincide nas riquezas e, de modo especial, no ouro e na pedraria que a 

ele afluem e nas suas margens se concentram, 

 

―Tax. Luze de el Taxo undoso, 
a las riberas claras, 
y su arena y el margen, 
ven de su influxo a causa. 
Musi. El oro rubio, 
verde esmeralda.‖ (RP, p. 29) 
 

enquanto os Elementos enaltecem o território a que aparecem associados. O Fogo, em 

particular, correlato da África, dela constrói uma imagem fabulosa de sonho, mistério e 

nostalgia, para futuro deleite de tão poderoso rei: 

 

―Fue. Inextinguible llama, 
en los Altares sirva, 
a votos que no zesen, 
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a cultos que prosigan. 
Mude Menfis pasmo, 
de Egipto embidia, 
Africa se goze, 
Angola se alegre, 
y de Juan, los años 
felizes los quente, 

Nil. y Mu. Cõ creciẽtes undosas el Nilo,  
Fue. y Mu. Con zentellas el Fuego lucientes.‖ (RP, pp. 29-30) 
 

E afinados em clave arcádica, de um preciosismo barroco adequado ao gosto da época, 

recuperam-se as imagens do luxo de uma corte que disputa em riqueza e requinte a 

primazia entre a de Versalhes e as dos Habsburgos da Europa central: 

 

―Musica. Bruñidas perlas,  
roxos corales, 
gozese el Asia,  
la India se alegre, 
y de Juan los años 
felizes los quente, 
Ind. y Mu. con Armiños de plumas el Indo, 
Agu. y Mu. y el Agua espumosa,  
con conchas, y pezes.‖ (RP, p. 30) 
 

Porém, a última e mais ampla intervenção cabe ao Marañon, pois é ele que representa as 

potencialidades do futuro e ali assume por sinédoque os atributos de todo o Brasil. A ele se 

associa também todo o esplendor que o reinado de D. João V acaba por alcançar, com a 

descoberta mas minas de ouro e diamantes. Neste momento, porém, são os elementos 

idílicos que mais são apontados, como diria mais tarde Cláudio Manuel da Costa, numa 

espécie de transposição e adaptação da Arcádia a ambientes tropicais†† e, até de modo mais 

                                                           
††

 Quando Vila Rica foi composta, o gosto literário transformava-se e os paradigmas literários 

substituíam-se a ritmo acelerado e de modo radical. O poema, e de modo muito particular o final, 

revela, portanto, não só o modo como Cláudio Manuel da Costa respondia ao gosto do seu tempo, 

como procurava adaptar a epopeia às ideias e valores dos novos tempos, a uma visão sublime da 

natureza, agora apreciada com um olhar diferente, abrindo alas a uma sensibilidade de molde 

romântico, se bem que ainda se mantenha fiel a modelos neoclássicos de matriz arcádica e recorra 

ainda a algumas estratégias barrocas. Sobre esta matéria, cf. Lopes, 1997, pp. 44-45: ―[…] O 

discurso neoclássico mineiro se funda na articulação do plano  de expressão do Classicismo 
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explícito Basílio da Gama, no remate conclusivo do Uraguay ‡‡. E deste modo impõe-se, 

uma vez mais, a apoteose da natureza, dos bosques frondosos, dos prados verdejantes, das 

fragrâncias balsâmicas, da embriaguês dos perfumes, da exuberância das cores das aves que 

cruzam os céus… enfim, uma alternativa mais genuína do que as riquezas orientais antes 

aduzidas e, embora aparatosa, menos afectada. 

 
―Marañon. De el Marañon frõdoso 
los troncos, ramas, y oxas, 
como Arbol, los zelebran, 
en fragancia olorosa. 
Musica. Balsamos ricos, 
nobles aromas. 
Ayr. El Ayre con los buelos, 
de pintados matizes 
en variados colores, 
festexa sus abriles. 
Musica. Pensil alado 
prado apacible, 
la America se goze, 
todo el Brasil se alegre, 
y de Juan, los años 
felizes los quenten, 
Mar. y Mu. las Riberas que el Marañon baña, 
Ay. y Mu. y las plumas que al Ayre guarnezen.‖ (RP, pp. 30-31) 
 

Em suma, todo o brilho, esplendor, pompa e riqueza alegados pelo universo 

representado pelos Elementos da natureza, pelos Continentes e pelos rios mais 

representativos de cada um deles são postos ao serviço de um fim bem pragmático, de 

exaltação régia, como se da voz da propaganda política do tempo se tratasse. Tudo quanto 

                                                                                                                                                                          
arcádico europeu com o plano de conteúdo da ideologia revolucionária iluminista, no que pudera 

ela vir a conciliar-se com os pruridos libertários que nos textos da terra repontam, desde o século 

XVII, feito traços nativistas‖. 

‡‡
 Cf. Gama, 1996, p. 241, vv. 140-150: ―Serás lido, Uraguay. Cubra os meus olhos / Embora um 

dia a escura noite eterna. / Tu vive, e goza a luz serena, e pura. / Vai aos bosques de Arcádia. E não 

receies / Chegar desconhecido àquela areia. / Ali de fresco entre as sombrias murtas / Urna triste a 

Mirêo não todo encerra. / Leva de estranho Céu, sobre ela espalha / Co‘a peregrina mão bárbaras 

flores. / E busca o sucessor, que te encaminhe / Ao teu lugar, que há muito que te espera.‖ 
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é exposto é de importância basilar para um príncipe como o futuro D. João V é e viria a 

ser. Apesar de tudo isso, os últimos versos, em vez de continuarem no mesmo tom, tratam 

na realidade de votos de felicidade, fundada no carinho, no afecto, no amor de que é 

necessário rodear qualquer simples criança com a idade que o príncipe conta. Por 

conseguinte, com este simples final, denuncia-se que o valor de toda a peça vale pela sua 

retórica – um discurso laudatório, encomiástico por natureza, posto ao serviço de fins 

políticos, de engrandecimento régio, mas também de exaltação patriótica, que visava em 

simultâneo despertar a lealdade dos súbditos perante o Monarca, o Reino e o Império. Esta 

composição dramática poderá ser uma manifestação literária de um barroco de segunda 

ordem, mas não deixa de ser um tipo de produção poética importante do ponto de vista 

propagandístico, pragmático e retórico, de legitimação do absolutismo régio, da dinastia de 

Bragança, recorrendo a topoi, imagens, alegorias e símbolos, que partilha com outras 

linguagens artísticas do tempo, como a pintura, a escultura, a marcenaria, ou a tapeçaria. 
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MEMÓRIA E PAISAGEM EM JOÃO TORDO: A PERSPECTIVA DO 

NARRADOR DE AS TRÊS VIDAS 

 

Márcia Manir Miguel Feitosa1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 O romance As três vidas, do jovem escritor João Tordo, recebeu em 2009 o Prêmio 

Literário José Saramago, concedido a escritores talentosos até 35 anos. Constitui um 

romance de fôlego, já que reúne em 600 páginas um narrador-personagem anônimo que se 

propõe a narrar a história de seu empregador, um homem enigmático de nome Antônio 

Milhouse Pascal, avô de três netos insolentes e ao mesmo tempo excêntricos. O mistério 

que circunda a vida de Milhouse é o que instiga inicialmente a narrativa desse narrador, no 

entanto a viagem que ele empreende é de autodescoberta e, sobretudo, de encontros e 

desencontros amorosos com Camila, a neta mais velha de Pascal. 

O interesse que nos move nessa obra incide não sobre o entrecho narrativo em si, 

mas sobre o espaço em que tais ações acontecem, desde a Quinta do Tempo, no Alentejo, 

onde o narrador arquivista conheceu a família que o empregou e, por assim dizer, o 

acolheu como um filho, passando por Nova Iorque até retornar a Portugal, mais 

propriamente a sua capital Lisboa.  

 Sob o enfoque da teoria da percepção da paisagem, sustentada pela Geografia 

Humanista Cultural, analisaremos As três vidas sob o ângulo de três espaços diferentes, 

                                                           
1 Profa. Dra. em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). Profa. Nível 

Associada III da Universidade Federal do Maranhão. 
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todos convergindo para a figura do narrador-personagem e para o seu modo particular de 

jogar com a vida. À luz dos postulados de Yi-Fu Tuan, procuraremos descortinar o 

universo de precário equilíbrio que parece reinar na narrativa, às voltas com o ideal circense 

da corda bamba, cultuada por Camila ao longo de todo o romance.  

 

 

2 – A LITERATURA NO CONTEXTO DA GEOGRAFIA HUMANISTA 

CULTURAL 

 

 

No âmbito dos estudos da Literatura com outras áreas do conhecimento, tem 

recebido destaque especial nos últimos anos a leitura do texto literário sob o viés da 

Geografia Humanista Cultural, sobretudo no que concerne ao estudo da paisagem. A 

apreciação dos elementos naturais e culturais, aliada à experiência do autor em relação aos 

lugares descritos e explorados, construídos, muitas vezes, de modo simbólico e metafórico, 

a interligarem os cenários aos personagens tem motivado a crítica literária a refletir mais 

detidamente sobre a categoria espaço, relegada durante muitas gerações à ideia simplista de 

lugar onde ocorre a ação. 

Para a Geografia Humanista Cultural, o lugar experienciado pelos personagens, no 

texto literário, se reveste de significado particular, visto que a capacidade de percepção, de 

expressar as emoções e representá-las acaba por individualizar as experiências humanas, 

interferindo na constituição de suas identidades. A percepção do mundo se manifesta pela 

expressão de valores e atitudes do sujeito para com o ambiente, o que implica melhor 

entendimento e compreensão dos processos identitários. 

Na contemporaneidade, as fronteiras entre espaço e lugar, outrora mais rígidas, têm 

passado por transformações acentuadas, haja vista as múltiplas experiências vivenciadas 
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pelos sujeitos históricos ao longo dos anos. Podemos afirmar que, na atualidade, o homem 

constitui um ser com uma identidade híbrida, sem identidade fixa, fruto da diversidade de 

culturas em permanente estágio de negociação com o meio social.  

E a literatura, em função de seu caráter essencialmente discursivo, tem sido palco 

para o afloramento das identidades, uma reflexão sobre o lugar do homem e sobre as 

relações que este mantém com o seu próximo, não mais tão semelhante assim. Em As três 

vidas é o que constatamos quando somos apresentados aos clientes do misterioso Antônio 

Milhouse Pascal: pessoas cujo ideário geopolítico os prende psicologicamente ao insucesso. 

Nas palavras do narrador, que revisitou várias vezes os ficheiros durante o tempo em que 

trabalhou como arquivista, “cerca de setenta ocupavam ou tinham ocupado posições de 

influência na política ou no governo dos seus países.” (TORDO, 2010, p. 46). 

Bachelard, dentre os estudiosos da fenomenologia, foi quem considerou a 

importância do valor do espaço na literatura ao tratar da íntima relação entre a imaginação 

poética e o lugar, a ponto de gerar conceitos como “mundo vivido” e “ser-no-mundo”, 

depois incorporados à Geografia Humanista Cultural. Marcos Antonio Correia salienta a 

importância da fenomenologia para a Geografia ao argumentar que “estes fundamentos (...) 

podem enriquecer a construção epistemológica e metodológica da geografia, 

principalmente no que diz respeito a categorias como lugar, espaço vivido e paisagem...” 

(CORREIA, 2006, p. 69)  

 Tuan sustenta que os laços afetivos dos seres humanos com o ambiente é o que 

determinam a ligação ou não com o lugar, podendo ser um sentimento topofílico, de 

prazer, ou topofóbico, de aversão. Em Paisagens do medo, o geógrafo chinês explica que  
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O medo existe na mente, mas, exceto nos casos patológicos, tem origem 

em circunstâncias externas que são realmente ameaçadoras. “Paisagem”, 

como o termo tem sido usado desde o século XVII, é uma construção 

da mente, assim como uma entidade física mensurável. “Paisagens do 

medo” dizem respeito tanto aos estados psicológicos como ao meio 

ambiente real. (TUAN, 2005, p. 12). 

 

 Na obra em estudo, identificaremos os sentimentos que povoam a mente do 

narrador-personagem na sua relação com o espaço vivido, sejam eles topofílicos, sejam 

topofóbicos, a ponto de interferirem na sua maneira de narrar os fatos ocorridos e na sua 

intimidade amorosa.  

 

3 – A QUINTA DO TEMPO: espaço de prazer ou de repulsa? 

 

 Nos primeiros capítulos da obra, nos deparamos com a descrição de um dos 

espaços mais importantes de toda a narrativa: a Quinta do Tempo, misto de aconchego e 

acolhimento em dados momentos e, em outros, de abandono e solidão. A primeira 

impressão do narrador foi satisfatória ao se defrontar com as boas condições do palacete. 

Segundo ele, “era como entrar num paraíso, num tempo anterior ao presente, mas não 

necessariamente passado”. Já o compartimento destinado ao patrão era misterioso, coberto 

de heras, de aspecto sombrio, descrito sob suspense e em tom de expectativa. Do espaço 

amplo e misterioso acabamos por descortinar juntamente com o narrador o espaço mais 

reduzido, o escritório, onde de fato se encontram os ficheiros dos clientes de Milhouse 

Pascal, tão enigmáticos quanto. Ao final desse capítulo, as impressões do narrador se 

modificam e ele passa a perceber de outro modo o ambiente em que agora irá viver: “Havia 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

664 

 

alguma coisa naquele lugar que me obrigava a permanecer alerta, um silêncio demasiado 

silencioso, uma nuvem demasiado negra no céu.” (TORDO, 2010, p. 44). 

 Semelhantes impressões o narrador compartilha com a irmã que cuida da mãe 

doente, o que confirma a sensação de pouca topofilia com o lugar. Na verdade, o que o 

prende à Quinta, mais tarde saberemos, não é o salário que ajuda a sustentar a família 

distante, antes a proximidade da neta mais velha de Pascal que frequenta a propriedade do 

avô com os outros dois irmãos, Gustavo e Nina. Sempre a tentar se superar numa corda 

bamba, Camila quebra com a monotonia dos dias iguais e atrai o narrador para outra vida, 

vivida num fio tênue de surpresas.  

 Acerca do sentimento de topofilia que se traduz pela afeição ao lugar, Tuan 

argumenta que a “topofilia não é a emoção humana mais forte. Quando é irresistível, 

podemos estar certos de que o lugar ou meio ambiente é o veículo de acontecimentos 

fortes ou é percebido como um símbolo.” (TUAN, 1980, p. 107). Curioso constatar que, no 

romance em tela, a Quinta do tempo, em função da presença de Camila, passa a ser para o 

narrador-personagem o lugar das emoções mais intensas, onde pode ter contato, ainda que 

fugaz, com os sonhos da jovem. Torna-se o símbolo da esperança. No entanto, quando 

Camila retorna a Nova Iorque para procurar a mãe e se tornar uma funâmbula profissional, 

as emoções se modificam e a Quinta passa a ser o lugar do abandono.  

 O tom memorialístico adotado pelo narrador compõe a trajetória de solidão que 

habita não só a sua alma, como o seu discurso, movido pela subjetividade que induz o leitor 

a sentir comiseração pela sua fortuna ingrata. Entretanto, tudo poderia ser sido melhor 

quando ele se mudara para Nova Iorque com o patrão, com o intuito de encontrar Camila. 

Em vão. Nem com a morte de Pascal, a vida fora do lugar do abandono deixou de ser 
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menos solitária. Nova Iorque sem Camila era como andar na corda bamba em eterno 

desequilíbrio. O discurso continua sendo o do desamparo constante: “Não vou entrar em 

mais pormenores sobre este período. É um tempo sem cor, que constitui uma mera nota de 

rodapé neste álbum sombrio.” (TORDO, 2010, p, 477).      

 Após anos vivendo “extraordinariamente só”, encontra, no verão de 1993, uma 

companheira que o resgata do “lugar sombrio” em que julgara nunca mais ter podido sair. 

Em meio a lembranças truncadas, torna-se pai de duas meninas e o presente se sobrepõe às 

memórias do passado de mistérios. O relato que se propõe a desenvolver tem data 

determinada e surge inspirado em uma notícia de jornal que se reporta a Artur, o antigo 

jardineiro de Pascal e seu testa-de-ferro. A morte de Artur faz emergir novamente o tempo 

em que viveu sob o domínio da incerteza e da insegurança. A topofobia, em As três vidas, 

parece andar pari passo com a topofilia. Medo e repulsa caminhando juntos ao lado do 

sentimento de acolhimento e identificação.  

 Em Paisagens do medo, Tuan, na introdução da obra, destaca essa aparente 

contradição do comportamento humano ao argumentar que constitui um erro “pensar que 

os seres humanos sempre procuram estabilidade e ordem. Qualquer um que tenha 

experiência sabe que a ordem é transitória.” (TUAN, 2005, p. 17). Com o narrador-

personagem não é diferente: a transitoriedade é uma constante em toda a sua trajetória, 

ainda que tenha procurado estabilidade, sobretudo emocional, ao longo dos anos em que se 

distanciou da família de Milhouse Pascal. Desde a relação conflituosa com a irmã até a 

certeza do desaparecimento de Camila a palavra de ordem é “busca”, tanto de quem 

supostamente ama quanto de si mesmo, numa ânsia de autodescoberta. 
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 As três vidas parecem remeter, num primeiro momento, às figuras principais dessa 

história: Pascal, Camila e o narrador-personagem. Já em outro momento, com o decorrer 

da narração, aos três netos de Pascal: Gustavo, Camila e Nina. Por fim, o próprio narrador 

confessa que são dele as três vidas, logo construídas em três momentos bem definidos: o 

primeiro – e mais longo - em que viveu na Quinta do Tempo mergulhado no mistério e no 

desconhecido e o seu prolongamento em Nova Iorque à procura de Camila; o segundo 

quando conheceu Patrícia e alimentou o projeto de criação das memórias, assessorado por 

Nina e o terceiro, que se abre para o futuro, descortinado a partir da constatação da morte 

de Camila durante uma exibição de funambulismo. Como em uma corda bamba, insiste em 

se manter de pé diante de seu maior objetivo: alcançar Camila, mas desiste ante a presença 

inevitável da morte. Abandona assim a corda bamba em que esteve desde que conheceu 

Camila para assumir o plano mais estável, não sujeito a desvios ou oscilações. É assim que 

consegue finalmente reatar com a irmã e olhar com interesse para o sobrinho. A vida no 

chão se sobrepõe ao sonho no alto, embebido de fantasias e segredos.  

 O conhecimento, portanto, do espaço vivido na Quinta do Tempo – afinal, é no 

Alentejo que tudo se configura em perspectiva de conflito – é indicativo, como ressalta 

Claudia Barbieri em “Arquitetura literária: sobre a composição do espaço narrativo”, “do 

contexto socioeconômico, definindo a classe social da personagem e poderia ainda 

esclarecer pontos sobre seu modo de ser, auxiliando no entendimento de suas atitudes e 

dos seus sentimentos.” (BARBIERI, 2009, p. 111). A mudança para Nova Iorque, advinda 

da “perda” de Camila, torna-se um agravante do estado de impotência do narrador-

personagem, fascinado com a cidade que o sufoca com a sua grandeza. Na narração de sua 
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chegada com o misterioso Milhouse Pascal, evidenciamos um misto de fascínio e medo, 

topofilia e topofobia. 

Durante o percurso colei o nariz à janela e, passadas as autoestradas, 

fiquei fascinado com a dimensão de Manhattan. Compreendi então que 

encontrar Camila seria uma tarefa muito mais penosa do que julgara: 

uma coisa é uma fotografia ou a imagem de um filme; outra é vermo-nos 

perdidos nos desfiladeiros que são as ruas de Nova Iorque. Depois do 

abalo financeiro de 1979, a cidade recuperara rapidamente o seu ritmo e, 

se até a travessia da ponte do Brooklyn tudo me parecera maior em 

escala, mas ainda assim parte de um mundo reconhecível, quando 

entramos na cidade senti-me como um pequeno soldadinho de chumbo 

perdido no meio de uma batalha de couraçados. (TORDO, 2010, p. 319-

320)        

  

   O ponto de aproximação entre a Quinta do Tempo e Camila se localiza 

precisamente na Washington Square Park onde se reúnem os artistas de rua e, entre eles, os 

funâmbulos. A saudade, reflexo de um sentimento topofílico, assalta o narrador-

personagem que, assim, relembra os tempos vividos no espaço do Alentejo. Foi em uma 

das idas à praça a assistir às acrobacias que chega à conclusão de que, para o funâmbulo, é 

no fracasso que reside o sucesso:  

 

Quanto mais vezes o andarilho na corda bamba ameaçasse a queda, 

desequilibrando-se, deixando cair propositadamente um dos pés ou 

fingindo um abanão violento, mais empatia o espectador sentia por ele. 

A perfeição não era perfeita, por assim dizer; a perfeição era andar no 

limite do imperfeito, e essa, sim, era a autêntica arte. (TORDO, 2010, p. 

386). 

 

 O sucesso de Camila é traçado justamente pelo fracasso. O importante para ela é a 

sensação de poder transpor um obstáculo a duras penas, com extremo sacrifício, ainda que 
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o risco seja a morte. Na carta endereçada a Nina, revela que o que importa é o sonho – “de 

cada vez que olho pelas janelas e vejo a outra torre, e o espaço e a vertigem que as separam, 

dá-me um arrepio na espinha só de pensar na coragem que é necessária.” (TORDO, 2010, 

p. 599 – 600). Coragem essa ansiada pelo narrador-personagem, conquistada quando da 

escrita de suas memórias. O relembrar o passado adentrando o presente para desembocar 

no futuro foi a saída encontrada para transpor a corda bamba da insatisfação.  

 “Instalados neste espaço conflituoso”, reflete Fernando Resende, “somos sujeitos 

que experimentam, ao mesmo tempo, a ordem e a desordem. Sabedores que somos do 

nosso desejo sem lei, buscamos ordená-lo a fim de que possamos existir.” (RESENDE, 

2008, p. 145). “Em outras palavras”, continua o autor, “a menos que venhamos a nos 

tornar loucos, vivemos na dimensão da espacialidade, mas não abrimos mão dos lugares – 

queremos os percursos e precisamos dos mapeamentos.” (RESENDE, 2008, p. 145). O 

lugar em que o mapa de sua vida é traçado é a página em branco, onde vai tecendo o fio de 

cada momento vivido com o fôlego que lhe faltou para superar a desordem de sua mente, 

embebida do vício de decifrar não só as atividades de Pascal como de controlar as atitudes 

sem controle de Camila.  

 A ordem se instala quando da decisão de escrever. Suas memórias não consistem 

apenas em lembranças para “expor e compreender a verdade possível”, como acreditava; 

antes revelam o romancista que alia a beleza à crueldade. Apesar de atribuir a Nina esse 

julgamento, o que realiza de fato é um romance de tom memorialístico. As três vidas 

encontra seu lugar de eleição na escrita, sonho de completude em meio ao caos do tédio e 

da solidão.  
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CONCLUSÃO 

 

 Dos estudos desenvolvidos por geógrafos acerca da importância da fenomenologia 

para a Geografia foi com Dardel, em seu livro O homem e a terra: natureza da realidade 

geográfica, de 1952, que nasceu a noção de geograficidade, a expressar a relação visceral 

Homem-Terra. Segundo Eduardo Marandola Jr. e Lívia de Oliveira, “a geograficidade diz 

respeito aos laços de cumplicidade que o homem estabelece com o meio, trazendo para o 

campo de interesse do geógrafo a afetividade, os sentimentos, a emoção e o complexo 

sistema de significações que o conhecimento intuitivo e perceptivo implicam.” 

(MARANDOLA; OLIVEIRA, 2010, p. 131). 

 No romance de João Tordo, semelhante noção se traduz na espinha dorsal da 

narrativa, na medida em que laços de cumplicidade, construídos quando do período vivido 

na Quinta do Tempo, se estendem para toda a vida do narrador-personagem, perfazendo 

os anos da juventude e os da fase adulta até o momento da assunção da escrita. 

Sentimentos de topofilia e de topofobia conviveram juntos para compor a complexa rede 

de relações tecida em As três vidas. Medo e repulsa como pólos de atração para o 

acolhimento e prazer. 

 Sob a égide da experiência, como defende Tuan, é possível compreender as 

“diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade”. (TUAN, 

1983, p. 09). O universo narrado pelo narrador-personagem foi vivenciado a partir das 

várias experiências sofridas e assimiladas em forma de lembranças. A rememoração dos 

acontecimentos, mesmo os mais misteriosos e incompreensíveis, possibilitou a construção 

de um mapa ordenado em meio ao caos do desequilíbrio. As três vidas, de Tordo nasce na 

corda bamba da falta de perspectiva e encontra sua foz na estabilidade da escritura. 
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CAMÕES NO ESPELHO DE STAFFELDT 

 

                                                    

Maria Aparecida Ribeiro1 

 

 

Ao canto de Camões muitas vozes têm respondido, tecendo um imenso coro que se 

estende para além das fronteiras da Lusitânia. Imitados, glosados, parodiados há quatro 

séculos, discutidos pela intelectualidade, repetidos por obrigação ou amor, seus versos 

ganharam mundo. Com eles viajou o Poeta, cuja imagem os ventos do Romantismo fizeram 

aportar ao texto dramático e ao palco. 

O primeiro levantamento feito sobre este assunto é o de Teófilo Bragai, quando do 

tricentenário da morte de Camões. Em Portugal, ele arrola os dramas de Castilho, Cipriano 

Jardim, Luís Francisco Lopes, César Perini di Lucca, Alexandre Monteiro, Francisco Manuel 

Raposo de Almeida e Xavier de Paiva. Dessa relação constam dezessete peças estrangeiras, 

entre as quais se incluem A Morte de Camões, da autoria do francês Luís António Burgain, 

residente no Rio de Janeiro, e o Camões e o Jau do brasileiro Casimiro de Abreu. É uma relação 

incompleta e com algumas inexatidões, pois nem sempre Teófilo chegou a ver os textos. Às 

peças por ele citadas, Brito Aranhaii, continuador da obra de Inocêncio Francisco da Silva, 

acrescenta outras oito.  

                                                        
1 Professora Auxiliar Convidada com Agregação da Universidade de Coimbra / Membro Integrado do 
Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos. 
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No século XX, especialistas de diferentes países, como Giacinto Manuppella, Daniel-

Henri Pageaux, Roger Bismut, Ofélia Paiva Monteiro, Irene Kokhlova, Marion Ehrhadt, José 

Palma Caetano, Gilberto Mendonça Telles, Ulla Trullemans, Luís Francisco Rebello, Winfried 

Kreutzer, George West e outros têm falado ocasionalmente, porque em estudos de natureza 

diversa, na projecção dramática da figura de Camões. 

Apaixonada pelo teatro e pelo Poeta, lancei-me à investigação. Num trabalho iniciado há 

muitos anos, quando ainda professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

tive ocasião de levantar mais de meia centena de textos. Entre eles, o primeiro em que Camões 

surge como protagonista, um poema dramático surgido em 1808, na Dinamarca, da autoria de 

Shack Staffeldt, publicado no livro de poemas Nye Digte. Mas, se procurarmos quem foi Shack 

Staffeldt nas histórias da literatura dinamarquesas, nunca o encontraremos ocupando um 

grande espaço.  

 

1. SCHACK STTAFELDT, UM HOMEM DOENTE E INFELIZ 

 

 Num poema escrito à sua irmã, por ocasião do casamento desta, Schack Staffeldt diz 

que apenas duas vezes o destino lhe sorriu e deseja que ela atinja a felicidade que ele nunca 

alcançouiii; quando completou trinta e seis anos, dedica um poema a seu próprio aniversário, 

onde dialoga com as brumas da Primavera e lhes afirma que o seu “melhor eu sucumbiu”iv.  

Aliás, Kristian Arentzen, um historiador da literatura dinamarquesa, escreveu um 

pequeno poema, em que retrata o isolamento em que findaria Staffeldt. É que, de fato, a vida 

do escritor foi, desde o início, marcada por situações adversas: nascido a 23 de Março de 1769, 
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em Gatz, ilha de Rügen, ainda criança perdeu a mãe, Maria Regina von Kligen (1742-1776), e, 

passado pouco tempo, o pai, o Major Agatus Ludwig von Staffeldt (1734-1780); nunca se 

sentiu muito confortável na Dinamarca, e a Fortuna parece ter abandonado a família Staffeldt, 

apesar de suas raízes aristocráticas; só com muita dificuldade, conseguiu reunir 300 

subscritores para editar seu segundo livro de poesias, o Nye Digtev (Novos Poemas, 1808), onde se 

insere o poema dramático em que Camões é personagem e que será objecto do presente 

estudo; nunca foi correspondido pelo amor de sua vida, Fredericia Amalia Marie Hedevig van 

der Maase (1774-1823), camareira da Delfina da Dinamarca (mais tarde a Rainha Marie Sophie 

Frederikke), que ele conhecera na infância e que reencontrara em Kiel; suas dívidas 

acumularam-se de tal forma que, logo após o seu falecimento, em 26/12/1826, depois de 

vários anos de luta contra a morte, iniciaram-se leilões para saldá-las, embora, pelos vistos, os 

objectos deixados não tivessem grande valor: eram flores e vasos de flores vazios. Essas 

dívidas, aliás, já haviam constituído um obstáculo quando o poeta pretendeu um cargo oficial 

mais elevado, junto à corte de Kiel. 

Mas, mesmo tendo conseguido, mais tarde, ir obtendo nomeações sucessivas, Schack 

Staffeldt permaneceu sempre um homem infeliz. Seu sistema nervoso o atormentava e ele 

estava consciente disso. 

Sua insatisfação, porém, não era novidade. Tendo pedido afastamento da vida militar 

(que foi deferido em 7/5/1802), logo conseguiu ser contratado como funcionário da 

administração: Assessor Extraordinário do Colégio da Administração do Território, Economia 

e Comércio. Mas também aí não se adaptou. Em cartas a seus amigos e superiores diz que é 

menosprezado, mal-entendido e que não é acolhido com simpatia. 
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2. UM POETA FRUSTRADO 

 

Como poeta, Schack Sttaffeldt também não foi muito apreciado, embora Hans Christian 

Andersen, tenha escrito a seu respeito esta vinheta: “O que sonham as flores nas noites de 

verão, / o que murmura o vento nos verdes arbustos, /enquanto as nuvens da manhã cobrem 

os prados com orvalho, / Contaram-te os duendes, quando estavas no berço, / e aquilo que 

ouviste não consegues esquecer, / pois o teu canto é o canto dos duendes”vi . 

A primeira crítica sobre a produção do poeta surge numa revista de Leipzig, a Neue 

Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste.: nela é dito que seus textos "revelam um espírito 

poético que, mais do que poetar com gosto, sonha de forma desenfreada e desordenada"vii. 

Opinão semelhante é emitida por uma revista da Dinamarca, Lærde Efterretningers Årgang, que 

vai mais além, assim classificando essa desmedida: “A expressão é frequentemente estranha e 

cómica”viii. O que a crítica irá sempre condenar é a falta de graciosidade, a leitura difícil e 

pouco agradável. 

Se as tentativas de escrever em Dinamarquês não foram bem recebidas, o mesmo já não 

aconteceu com os poemas em Alemão, com que Staffeldt tentou destacar-se entre 1808 e 

1810, talvez porque por eles tenha trabalhado o “dedo do poeta”. A “Zeitung für die elegante 

Welt‖ publica, em 1808 e 1809, dois poemas de circunstância e três poemas jocoso-eróticos, 

que, apesar de serem literariamente fracos, vêm precedidos de longas notas, cujo conteúdo foi 

certamente da autoria de Staffeldt. No caso do número 131 de 1808 dessa revista, a nota surge 

em forma de carta, datada de Kiel 31/07/1808 e diz:  
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Várias colectâneas de poemas, idóneas e importantes, documentam o lugar 
de relevo que o Sr von Staffeldt ocupa na poesia dinamarquesa, e nem 
sequer precisa de se defender da débil voz dos ataques pseudocríticos. A 
Dinamarca também tem os seus Bave e Mäveix. 

 

 No seu segundo número de 1809, a publicação informa que passará a estampar poemas 

de Staffeldt, enviados por um amigo dinamarquês que a revista possui em Kiel, e acrescenta:  

O talentoso poeta dinamarquês Sr von Staffeldt cada vez se compraz mais 
em adoptar, em exercícios felizes, o tom da sua musa alemã. Com o seu 
aparecimento em breve ficará completa a tríade de poetas dinamarqueses 
que escrevem em alemão, uma tríade iniciada com Baggesen e 
Oehlenschläger, que tão merecido êxito obtiveram. O Sr von Staffeldt 
prepara uma colectânea dos seus poemas alemães que, em devido tempo, 
dará os seus frutos, frutos esses que satisfarão tanto os dinamarqueses como 
os alemães amigos da poesia.x 

 

A comparação com Oehlenschläger é sintomática, pois o sucesso deste sempre 

ensombrou as tentativas de projecção de Staffeldt. Apesar de haver tentado ser o primeiro 

escritor romântico da Dinamarca, Staffeldt estreou um ano depois de Oehlenschläger, cujo 

livro de poemas lançado em 1803 (um ano antes do de Staffeldt, portanto), marcou-o como o 

poeta oficial do romantismo dinamarquês. Os críticos e biógrafos creditam este insucesso, não 

exclusivamente à antecipação do lançamento, mas, entre outros motivos, ao facto de o livro de 

Schack Staffeldt ter semelhanças físicasxi e de ideias com o de Oehlenschläger, além de haver 

sido ter impresso na mesma editora e de possuir o mesmo título —  Digte.  

Outro problema é que, numa época de intenso nacionalismo, Staffeldt considerou os 

mitos nórdicos, como se pode ler num seu manuscrito, um “teatro de marionetas”xii, enquanto 

Oehlenschläger lhes deu grande importância e soube explorá-los no momento certo, 

acompanhando o que hoje chamaríamos “tendência do mercado”. Foi o caso de seu poema 
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“Guldhornene” (“Os cornos de ouro”), lançado no momento em que desapareciam dois ícones 

da cultura dinamarquesa, fundidos por mão criminosa que os roubou da colecção de Arte Real 

(Kopenhagen): um corno de ouro, com figuras e cenas mitológicas, assinado pelo artistaxiii, 

encontrado em Slesvig, em 1734, e um outro corno, do mesmo metal, mas sem inscrição, 

proveniente da mesma região e achado um século antes. No melhor espírito romântico, eles 

clamam pela busca do passado nacional e sua influência sobre actualidade: “Ó velhos, velhos / 

dias que se foram / quando o Norte brilhava / E na Terra o Céu estava, / dai-nos um sinal de 

vida!”.xiv  

Mas, pior que o sucesso de Oehlenschläger, foi a acusação de plágio que pairou no ar, à 

qual Staffeldt responde de forma mais directa em, pelo menos, uma composição, publicada em 

Digte (1804): “Digterløfte‖ (“Promessa de Poeta”xv).  

A sombra de Oehlenschläger continuaria perseguindo Staffeldt, mesmo quando este 

mudou de rumo, buscando realizar-se como dramaturgo. Oehlenschläger, além do êxito que já 

obtivera, com suas tragédias e dramas sendo traduzidos, como se disse anteriormente, foi 

representado: o seu Correggio, um künstlerdrama escrito em Alemão, subiu ao palco em Weimar 

(1809) e Viena. Enquanto isso, Staffeldt, que já havia exercido a crítica teatral, deixou apenas 

alguns esboços inacabados de peças. Embora, o próprio autor, em carta escrita a Thiele 

(1817), já tivesse classificado esses esboços como “colossais e insensatos” e receasse não 

passarem eles de “embriões nados-mortos, que viveram uma vida interior desconhecida e que 

nunca irão ver a luz do dia”xvi, parece ter deixado de lado o seu senso crítico, dois anos depois, 

ao escrever a Liunge, quando este lhe pedia um contributo: dizia que seus rascunhos 

aguardavam apenas “as últimas batidas do cinzel de Donatello”xvii. No entanto, quem lê, por 
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exemplo o projecto de Raphael di Urbino, não pode deixar de exclamar como Hakon Stangerup: 

“Mas que peça! Em termos dramáticos é grotesco, embora seja muito “staffeldtiano”xviii. 

Se por esse texto, pode-se perceber que Staffeldt interessou-se pelo künstlerdrama 

(embora este Raphael di Urbino não seja um exemplo paradigmático dessa tendência teatral 

dezanovesca), pela escolha de Inês de Castro, verifica-se que os temas portugueses não lhe 

eram alheios e o seu poema dramático Camões, incluído em Nye Digte, no ano de 1808, não era 

propriamente um fruto isolado. E, se ao escrever um drama de artista, Staffeldt seguiu uma 

voga, o tomar como figura central a de Camões constituiu um gesto inaugural: seu texto 

antecede não só a famosa novela de Tieck (Tod des Dichters, 1833) em que são focadas a vida e 

a morte do poeta e que tanta recepção produtiva encontrou; é a primeira da mais de meia 

centena de peças em que o autor de Os Lusíadas surge como personagem. E, dessa vez, se o 

texto não passa de um poema dramático, conseguiu ultrapassar as fronteiras da Dinamarca e 

levar o nome de Schack Staffeldt à Suécia e a Portugal: uma tradução do seu “Camões”, feita 

por Carl Wilhelm Böttiger (1807-1878), membro da Academia Sueca, foi publicada em 1841, 

na cidade de Upsala, por Wahlström & Låstbom; outra, surgiu em Portugal, incluída nos Ecos 

da Lira Teutónica, que José Gomes Monteiro (1807-1879) deu à estampa no Porto (1852).  

Para o interesse de Staffeldt pelo épico português, muito deve ter contribuído o tempo 

em que cursou a Universidade de Göttingen (Setembro de 1791- Maio de 1793), bem como os 

contactos que possa ter mantido com a Alemanha, pois só em 1830, irá surgir na Dinamarca, a 

primeira tradução de um texto camoniano — Os Lusíadas, feita por Henrik Vilhelm Lundbye, 

que traça no prólogo uma biografia do poeta, onde lhe tece grandes louvores, lamenta o seu 

destino melancólico e a ingratidão de seus compatriotasxix  
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3. STAFFELDT E A ALEMANHA 

 

Já no século XVII a história de Inês de Castro era conhecida na Alemanha, a partir de 

duas traduções (1689 e 1697) de uma novela histórica francesa, Agnes de Castro, Nouvelle 

portugaise, publicada em Amsterdão, em 1688xx, enquanto o interesse por Camões data da 

segunda metade do século XVIII, a partir da crítica feita a Os Lusíadas por Voltaire, cujas 

posições seriam adoptadas pelos neoclássicos e iluministas, até que J. A. Dieze (1729-1785), de 

quem se falará adiante, iria contrariá-las. A lírica e a épica camonianas foram traduzidas 

parcialmente por Johann Nikolaus Meinhard (1762)xxi, von Jungk (1778), von Seckendorff 

(1780 e 1786) e Ahlwardt (1795), para falar de algumas das mais importantes, sendo que a 

tradução completa de Os Lusíadas, por Friedrich Adolf Kuhn e Carl Theodor Winkler, surge 

em Leipizig, em 1807, acompanhada de uma biografia do poeta, que segue de perto a de 

Boutewerck, de que se falará adiante.  

Se esse era o contexto alemão em geral, convém que se examine em particular o da 

Universdade de Göttingen, onde Staffeldt estudou entre 1791-1793, com o apoio do Príncipe 

herdeiro, Frederico, e do Príncipe de Augustenborg. A George-August Universität foi, no final 

do século XVIII, uma das mais afamadas, frequentada por muitos estrangeiros. No período 

em que Schack lá esteve, tinha mais de 1.000 alunos por ano, muitos dos quais dinamarqueses. 

No verão de 1792 houve, por exemplo, 14 dinamarqueses e 16 cidadãos dinamarqueses 

oriundos dos ducados. 

Ainda no século XVIII, compraram-se em Lisboa livros portugueses para a sua 

biblioteca, facto que é elogiado por Johan Andreas Diezexxii, professor da Faculdade de 
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Filosofia. Dieze, que foi Kustos da Biblioteca da Universidade de Göttingen e publicou, em 

1769, pela própria Universidade, Geschichte der Spanischen Dichtkunst, uma tradução e adaptação 

ampliada da obra de Luis José Velásquez, Orígenes de la poesía castellana, onde valoriza a poesia 

portuguesa e revê o que havia sido dito pelo autor espanhol a respeito da vida e da obra de 

Camões. 

Contemporâneos de Staffeldt em Göttingen foram August Wilhem Schlegel (1786-1791) 

e seu irmão mais novo, Friedrich, que estudou por dois semestres na mesma universidade 

(1790-1791). Este último Schlegel foi o grande impulsionador da recepção de Camões na 

Alemanha no início do século XIX: editor da revista Europa, nela publica, em 1803, o artigo 

Beiträge zur Geschichte der modernen Poesie und Nachricht von provenzalischen Manuskripten, onde 

coloca o poeta português ao lado de Homero e acima de Virgílio, e estabelece relações entre 

Os Lusíadas e a vida de seu autor; em Dichtergarten (1807), inclui um soneto dedicado a Camões 

(“An Camoëns”), confrontando o destino ingrato do poeta com aquilo que fizera pela Pátria, 

ao mesmo tempo em que o toma como modelo de patriotismo.  

Na esteira do irmão, A. W. Schlegel publicou uma tradução de “Os Doze de Inglaterra” 

e de algumas composições líricas de Camões em Blumensträusse italianischer, spanischer und 

portugesischer Poesie (1804). 

 Se todas essas leituras estiveram ao alcance de Staffeldt, umas em Göttingen, outras na 

própria Dinamarca, para onde retornou em 1800, depois de percorrer Alemanha, Itália e 

Áustria, também a biografia de Camões escrita por Boutewerk pode tê-lo motivado a escolher 

o cantor de Os Lusíadas para objecto do seu poema dramático.  
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Publicada em 1805, no 4º volume (o tomo dedicado à Literatura Portuguesa) de 

Geschichte der Poesie und Beredsamkeitseit dem Ende dreizehnten Jarhunderts, na Universidade de 

Göttingen, quando Boutewerk era lá professor, ela valoriza Camões como “o primeiro poeta 

moderno que escreveu uma epopeia séria bem sucedida”xxiii e cita, como suas fontes, Barbosa 

Machado, Faria e Sousa e Manuel Severim de Faria. 

Foi também em Göttingen que Staffeldt travou conhecimento com os trabalhos de 

Herder e Schiller.  

 

4. UM POETA VÊ-SE NOUTRO  

 

Os interesses de Staffeldt pela literatura e pelo teatro datam já de seu tempo de 

estudante em Copenhaga. Aí participou de tertúlias em casa de Abrahamson, que era seu 

professor e amigo: discutiu, por exemplo, se a ópera prejudicaria ou não o teatro, porque 

divulgaria maus costumes, e chegou a publicar, em 1789, um folheto para esclarecimentos 

sobre a ópera Holger Danske, de Kunzen, com libreto de Baggesen, a qual teve um impacto 

considerável na Dinamarca, dando origem a protestos de vários intelectuais, não propriamente 

pela ópera em si, mas em função das tensões já existentes entre dinamarqueses e alemães 

residentes na Dinamarca.  

Frequentador do teatro, Staffeldt não deixou de ir conhecer, quando de sua viagem pela 

Alemanha e pela Áustria, os teatros de Hamburgo, Berlim e Viena. Mas, embora sempre os 

tenha considerado inferiores ao Teatro Real de Copenhaga, é natural que não fosse indiferente 
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ao surgimento da moda de se escreverem dramas em torno da figura de artistas, ou seja, aos 

künstlerdramen.   

Essas peças eram uma ramificação do teatro histórico e tiveram no Tasso de Gœthe 

(1790) a sua expressão mais alta. Além dessa tendência do Romantismo de explorar o conflito 

entre o artista e a sociedade nos dramas de artista, era também comum desenvolvê-la nos 

romances, os romances de artista (künstlerroman]. A Vida Musical do Compositor Joseph Berlinger 

(1797), de Wackenroders, As Viagens de Franz Sternbalds (1798), de Tieck, Heinrich von 

Ofterdingen (1802), de Novalis são exemplos que, junto com os künstlerdramen, podem ter calado 

em seu espírito de homem que se julgava um génio incompreendido.  

É nesse contexto, pois, que emerge o Camões de Schack Sttafeldt. Nele, encontram-se o 

espírito do drama romântico e o do próprio autor que, afinal.acabou por ganhar certa 

popularidade em sua terra. Coincidência ou não — e guardadas (e bem guardadas) as devidas 

(e enormes) distâncias para com o épico português — só mesmo depois de sua morte, 

Staffeldt ganhou alguma popularidade.  Além de o poema dramático Camões haver sido 

traduzido para o Sueco e para o Português, seus textos figuraram em antologias escolares 

dinamarquesas e norueguesas  Alguns textos de Staffeldt também foram musicados, como o 

próprio “I Hösten”, podendo, ainda hoje, ser ser encontrados em Cds.  

 

5. O CAMÕES DE STAFFELDT 

 

Entre os temas românticos de sua época Staffeldt escolheu, por motivos de identificação 

já aqui levantados, o do poeta incompreendido pela sociedade, mas não o explorou 
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propriamente, na medida em que não desenvolveu o conflito como aconteceu nos 

künstlerdramen típicos; apenas colocou em cena as consequências do abandono a que a corte 

portuguesa relegou Camões.  

Como forma, elegeu o poema dramático, que, em França, nos séculos XVI e XVIII, era 

um texto destinado à representação, embora o termo poema se oponha a espectáculo, 

desprezado por ser demasiado exterior e destinado unicamente a ser presenciado. O poema 

dramático seria auto-suficiente: dispensando a encenação para ser apreciado, deve concentra-

se no aspecto literário do textoxxiv.  

O cenário eleito para o drama, também ao gosto da época — o país deserto e 

montanhoso, o bosque deserto — não vem a ser, no entanto, explorado como lugar ideal para 

a meditação, para o cismar; também não é a Natureza, como espaço amplo, de liberdade ou de 

regeneração e pacificação que surge no texto: os inabitados arredores de Lisboa reforçam a 

solidão do poeta, que não é propriamente um exilado (outro topos romântico), mas um 

proscrito (“dentre a raça dos homens repelido”). Nesse sentido, a Natureza, reflectindo a 

epígrafe recortada por José Gomes Monteiro da Canção X de Camões para a sua tradução do 

poema de Staffeldt (“Que segredo tam alto e tam profundo, / nascer para viver, e para a vida/ 

faltar-me quanto o mundo tem pra ela!”xxv), faz eco à atitude da corte e, em especial à do rei de 

Portugal: dá ao poeta coroas de flores, mas nega-lhe o alimento (“Ó nívea amendoeira, que me 

abrigas […] Ua amêndoa sequer Camões te pede. /Mas ah! […] Sobre o bardo infeliz pródiga 

espalhas / as flores sacudidas de teus ramos”xxvi). Os olhos do Monge, porém, que deve usar o 

bosque como lugar de meditação a fim de expiar a sua falta, vêem, na paisagem onde a peça se 

desenrola, a majestade da Natureza e o exótico de “mil planas ignoradas”xxvii, embora a 
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ausência do canto dos pássaros acentue a solidão que a mudez do tordo, o lastimar da cigarra e 

o acto solitário da abelha ajudam a reforçar.  

Também o sentimento de exílio, outra marca romântica que adiante comentaremos, 

aparece, embora por breve momento, pela boca de António, o escravo negro que Staffeldt vai 

buscar certamente na biografia camoniana da autoria de Dieze ou de Boutewerk, pois, é o 

primeiro desses textos, que apresenta Camões mostrando-se na corte durante o dia, enquanto 

à noite o escravo mendiga para o sustento de ambos a fim de que não morram de fome. É 

também Dieze que nomeia o escravo, embora o chame Joãoxxviii. Mas por considerar que a 

terceira etapa da vida de Camões, na divisão estabelecida por Boutewerk, concentrasse todo o 

infortúnio do poeta que levasse Staffeldt (talvez identificado com as dívidas de Camões 

mencionadas pelo biógrafo) a elegê-la para desenvolver o seu texto dramático. 

De seu, Camões só possui o escravo que, também dando início a uma série de máscaras 

com que o mito e o teatro irão vesti-lo, é etíope. "Anjo Negro", "o mais nobre dos amigos", 

"cisne preto", "mais alvo que o lírio,/ mas envolto no manto da modesta noite!"xxix são os 

epítetos com que é tratado, construindo-se a aura, tão cara ao Romantismo, da nobreza de 

carácter independente da nobreza de nascimento, da lealdade e da amizade desvinculadas da 

origem. 

Explorando a versão do mito em que Camões é assistido na morte pela Igreja, à peça 

comparece uma terceira personagem — um monge. Pecador porque beijou nos lábios a 

virgem, deverá expiar sua culpa, ficando três dias no deserto (no caso  um bosque), com 

apenas três laranjas. Mas a caridade — substituta, no Romantismo dinamarquês, do 
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humanismo, presente no Romantismo alemão — caracteriza esta personagem, que abdica do 

seu parco alimento em favor do miserável poeta. 

Ignorando que os biógrafos alemães mencionam a morte do épico português num 

hospital, o escritor dinamarquês, como ele próprio afirma, inventaxxx: num desterro ao relento, 

nos arrabaldes de Lisboa, ele morre por ter sugado o veneno de uma cobra que lhe matara o 

escravo. Nesse último gesto de caridade, alguns estudiosos vêem como um acto de 

antropofagiaxxxi. 

O texto veicula assim ideias de igualdade, gratidão, generosidade (Camões dá liberdade a 

António e morre abraçado a seu cadáver), evasão, panteísmo e nacionalismo (presente na fala 

em que António se refere à África). 

Aos  signos que marcam a solidão de gosto romântico, associam-se, além do isolamento 

do poeta, o cenário (indicado como "país deserto e montanhoso" - o que, embora paisagem 

comum ao pré-romantismo, mostra Portugal como exótico para Staffeldt) e as cenas e falas 

que assinalam a presença de um dado tipicamente inglês no poema — o "negro". Ante o 

corpo inerte do Poeta, o Espírito da Justiça Divina vaticina o terremoto de Lisboa. Delineia-

se, então, com tintas ainda mais escuras, a imagem que os versos já citados da canção X de 

Camões, que José Gomes Monteiro escolheu como epígrafe para a sua tradução do poema de 

Staffeldt. Isso por que, na sua estaticidade, o poema dramático dinamarquês, muito mais que o 

recorte de uma máscara dramática de Camões, deixa uma mensagem: só a morte pode oferecer 

ao artista o que a vida lhe nega. 
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iii Cf. STAFFELDT, Schack. Samlede digte. (Udgivet af Henrik Blicher). Kobenhavn: C. A. Reitzels 
Forlag, 2001, v. 2, p. 200.  
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vii Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste. Leipzig: Dyck, 1793, v. 49, p. 97. 
viii Lærde Efterretningers Årgang. Kiobenhavn: Rasmus Nyerup, 1796, p. 299.  
ix Zeitung für die elegante Welt, Leipizig: Georg Bok, nº 131, 8 de agosto de 1808, col.1045-1046: “Schon 
beurkunden mehrere gediegne und gewichtige Sammlungen von Gedichten im edelsten Styl den vorzüglichen Rang, den 
Herr von Staffeldt in dänischer Originalpoesie behauptet, und gegen die matte Stimme mancher afterkritischen 
Anfechtung – denn auch Dänemark hat seine Bave und Mäve — nicht einmal zu vertheidigen braucht” (trad. de 
Maria Helena Simões) 
x Zeitung für die elegante Welt, Leipizig: Georg Bok, nº 2, 3 de janeiro de 1809, col.1: “Der geistvolle dänische 
Dichter, Hr. v. Staffeldt [...] gefällt sich immer mehr in Glücklichen Versuchen, seiner bescheidenen Muse deutsche 
Tonart, in mancherlei Gesangweisen, anzueignen. Durch seinen Beitritt dürfte das Kleeblatt deutschdichtender dänischer 
Dichter bald vollzählig werden, das durch Baggesen und Oehlenschlæger mit so vielem verdienten Ruhm angelegt wurde. 
Hr. v. Staffeldt bereitet eine Sammlung seiner deutschen Gedichte, die, langsam reifend, zu ihrer Zeit gewiss manche 
schöne Frucht, gleich geniessbar für dänische und deutsche Musenfreunde, darbieten wird‖. (trad. de Maria Helena 
Simões) 
xi Ambos foram impressos em caracteres latinos e apresentam uma folha de rosto executada com 
caracteres do tipo caligráfico, com distribuição gráfica idêntica.  
xii STAFFELDT, Schack. Samlede digte. (Udgivet af Henrik Blicher), Kobenhavn: C. A. Reitzels Forlag, 
2001, v. 2, p. 427: "Marionetspil med den eddaiske Mythologie" (trad. Marianne Harpsøe Correia) 
xiii EK HLEWAGASTER HOLTJAR HORNA TAWIDO (Eu Lægast filho de Holt Corno fiz”) 
xiv ―I gamle gamle / Hensvundne Dage! Dad et straalte I Norden, / Da Himlen var paa Jorden, / Give et Glimt 
tilbage!‖ (trad. Marianne Harpsøe Correia). “Guldhornene”  OEHLENSCHLÄGER, Adam. Digte. 
Kiobenhavn: Universitetsbohandlers Fr. Brummers Forlag, hos Andreas Seidelin,, 1803.  
xvSTAFFELDT, A. W. Schack von. Digte, Kiobenhavn: Universitetsbohandlers Fr. Brummers Forlag, 
hos Andreas Seidelin, 1804. 
xviLIEBENBERG F.L.; MOLBECH, C. (org.). Samlinger til Schack Staffeldts Levnet, fornemmelig af Digterens 
efterladte Haandskrifter. Kjøbenhavn: J. P. Qvist , 1843, v. II, p. 431.  
xvii LIEBENBERG F.L.; MOLBECH, C. (org.). Samlinger til Schack Staffeldts Levnet, fornemmelig af Digterens 
efterladte Haandskrifter. Kjøbenhavn: J.D. Qvist, 1843, v. II, p. 433. 
xviii Det er vel nok et Stykke! Dramatisk uhyrligt – men meget Staffeldtsk (trad. Marianne Harpsøe Correia) 
STANGERUP, Hakon. Schak Staffeldt, Kobenhavn. Gyldendal, 1940, p. 276 
xix TRULLEMANS, Ulla. “Repercussão de Camões e de Os Lusíadas na Escandinávia”. Os Lusíadas: 
estudos sobre a projecção de Camões. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1984, p. 453. 
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xx Cf. DELILLE, Maria Manuela Gouveia, “Cordeiro inocente ou Vénus incasta: duas representações 
femininas antinómicas nos inícios da recepção literária alemã do tema de Inês de Castro”, in DELILLE, 
Maria Manuela Gouveia (org. e pref.), Portugal-Alemanha: memórias e imaginários, v.I (Da Idade Média ao séc. 
XVIII), Coimbra: MinervaCoimbra-Centro Interuniversitário de Estudos Germanísticos, 2007, p.160. 
xxi Os episódios de Inês de Castro e do Adamastor surgiram primeiramente traduzidos em Gelehrte 
Beyträg zu Braunsschweigisichen Anzeigen, 1762, nº 25, p. 193 sqq e nº 26, p. 210.  
xxii “vorzüglichen Glük einesansehnlichen Vorrats portugesischer Bücher” [extrema sorte constituída por um 
conjunto considerável de livros portugueses] trad.: Manuel Ferro. DIEZ, Friedrich. Geschichte der 
Spanischen Dichtkunst, Göttingen: Victorinus Bossiegel, 1769: 525 
xxiii.“der erste neuere Dichter, dem ein ernsthftes Hedengedicht nicht mißlang”. Trad.: Manuel Ferro. 
BOUTERWEK, Friedrich. Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende dreizehnten Jarhunderts, 
Göttingen: Johann Friedrich Röwer, 1819, v. 4, p. 152. 
xxiv PAVIS, Patrice. Dictionaire du Theâtre: termes et concepts de l'analyse théâtrale Paris: Éditions 
Sociales, 1980, p.367.  
xxv STAFFELDT, Shack. A Morte de Camões. In MONTEIRO, José Gomes, Ecos da Lira Teutónica ou 
Tradução de algumas Poesias dos Poetas mais Populares d'Alemanha. Porto: Tipografia de S. J. Pereira, 1849, 
p.103 
xxvi “Ó nívea amendoeira, que me abrigas […] Ua amêndoa sequer Camões te pede. /Mas ah! […] Sobre 
o bardo infeliz pródiga espalhas / as flores sacudidas de teus ramos”. STAFFELDT, Shack. A Morte de 
Camões. In MONTEIRO, José Gomes, Ecos da Lira Teutónica ou Tradução de algumas Poesias dos Poetas mais 
Populares d'Alemanha. Porto: Tipografia de S. J. Pereira, 1849, p.109. 
xxvii “mil plantas ignoradas” STAFFELDT, Shack. A Morte de Camões. In MONTEIRO, José Gomes, 
Ecos da Lira Teutónica ou Tradução de algumas Poesias dos Poetas mais Populares d'Alemanha. Porto: Tipografia 
de S. J. Pereira, 1849, p.107.  
xxviii O nome do escravo é Sebastião, no texto original de Sttaffeldt, talvez porque, querendo nomeá-lo, 
se tenha valido de um dos poucos nomes que conhecia em Português (ou fez mesmo uma confusão, 
como o “crioulo doido” do samba de Stanislaw Ponte Preta). Acreditamos que, ao traduzir da versão 
alemã (feita, como já se disse, pelo Dr. Runkel), José Gomes Monteiro o tenha “corrigido” o nome da 
personagem para António. 
xxix "Anjo Negro", "o mais nobre dos amigos", "cisne preto", "mais alvo que o lírio,/ mas envolto no 
manto da modesta noite!" STAFFELDT, Shack. A Morte de Camões. In MONTEIRO, José Gomes, Ecos 
da Lira Teutónica ou Tradução de algumas Poesias dos Poetas mais Populares d'Alemanha, Porto: Tipografia de S. 
J. Pereira, 1849, p.108 e 115. 
xxx Numa nota ao poema, constata-se que Staffeldt tinha plena consciência de que a história da morte 
no deserto era algo inventado por ele. Concebeu a história com o propósito de reflectir um “poeta 
digno de admiração… no conflito inconciliável entre o génio e a praxis do mundo”. É seguramente 
verdade, mas esquece-se de acrescentar que utiliza o fim da história para reflectir a raiva sentida pelo 
poeta genial por ser menosprezado e a raiva congeminada na sua imaginação. Só que o poeta não se 
chama Camões, mas Staffeldt, e a cidade não é Lisboa, mas Copenhaga. E o terramoto não ocorreu 
aqui. (STANGERUP, Hakon. Schak Staffeldt, Kobenhaven: Gyldendal, 1940, p. 265) [Det fremgaar af en 
Note  til Digtet, af  Staffeldt meget godt ved, at denne Dødstorie i Ørkenen er opfundet af ham self. Han har lavet 
Historien for at kunne spejle en ―beundringærdig Digter... i den uforsonligste Conflikt mellem Genialitet og 
Verdenspraxis‖] (trad. Marianne Harpsøe Correia) 
xxxi O verbo æde significa de fato, comer. No entanto, tanto pode ter sido usado num sentido figurado 
como pode ter acontecido que Staffeldt ignorasse o método (errado) de sugar o veneno com a boca. 
Gomes Monteiro, que traduziu a partir do Alemão, num trabalho feito pelo Dr. Runkel (um seu 
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amigo?), escreve em Português: sugar. Tanto Hakon Stangerup, no trabalho já citado, como Ulla 
Trullemans, em “Repercussão de Camões e de Os Lusíadas na Escandinávia” (in Os Lusíadas: estudos 
sobre a projecção de Camões, Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa., 1984, 451-465), talvez por também 
desconhecerem como se pode eliminar do corpo humano o veneno de uma cobra, entenderam que 
Camões devorara o escravo. 
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UMA EDIÇÃO APÓCRIFA DA HISTÓRIA DO FUTURO DO Pe. ANTÔNIO 
VIEIRA? Notícia do manuscrito O Quinto Império, na tradução de Francisco Sabino Vieira 

da obra anônima Le Cinquième Empire (La Haye, 1689) 
 

 
Maria da Penha Campos Fernandes1 

 

 
 

 

NOTA INTRODUTÓRIA  

 

No âmbito da investigação sobre o Padre Antônio Vieira Ravasco (1608-1697), a tese do 

Quinto Império e a sua História do Futuro, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo – 

obra polêmica, escrita interruptamente ao longo de muitos anos e ainda hoje fragmentária–, 

encontramos o surpreendente manuscrito oitocentista, O Quinto Império, assinado por 

Francisco Sabino Alz’ [Álvarez] da Rocha Vieira, mas na sua qualidade de tradutor do 

tratado anônimo Le Cinquième Empire (La Haye, 1689), o qual aproxima, não sem a audácia 

de alterações e cortes estratégicos, e não sem conhecimento de causa, ao pensamento do 

missionário e diplomata luso. 

Ao apresentar o manuscrito do intelectual baiano, este mais conhecido por sua faceta de 

líder revolucionário oitocentista, ressaltam-se algumas conexões controversas desta 

tradução com as duas obras acima designadas, ambas incômodas ao circuito inquisitorial do 

catolicismo setecentista. Apesar das dificuldades que ameaçaram este propósito, sendo as 

menores a aquisição custosa do material e a quantidade de páginas não atualizadas a 

confrontar, os resultados deste trabalho, embora em aberto, chamam a atenção para o 

problema das variantes religiosas do mito do Quinto Império para além do conflito ibérico 

                                                           
1 Universidade do Minho. E-mail: marpenha.candes@hotmail.com 
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judaísmo/catolicismo, e para a necessidade de reperspectivação crítica dos contornos e do 

impacto das ideias defendidas pelo Padre Vieira.  

 

1. O CÓDICE QUINTO IMPÉRIO E A HISTÓRIA DO FUTURO DO Pe. 

ANTÔNIO VIEIRA 

 

1.1. O códice Quinto Império: caracterização inicial 

 

O códice Quinto Império, desprovido de nome de autor na lombada da encadernação, 

encontra-se na Biblioteca Pública Municipal do Porto, registrado como Ms. 1320. Quanto à 

sua origem, o Catálogo dos manuscritos (Códices 1225 a 1334), elaborado por António Cruz, 

Diretor da Biblioteca, Porto, MCMLII2, é omisso, embora não o seja quanto a maior parte 

dos manuscritos que indexa3. Sobre a proveniência do manuscrito Quinto Império, considera-

se provável que a sua entrada na BPMP, como a de outros livros4 provenientes do Brasil, 

tenha ocorrido no contexto do retorno da família real (1821) a Portugal5. 

O volume é composto por um cuidadoso manuscrito de 439 páginas, das quais 416, 

numeradas em arábicos, pertencem ao corpo do texto traduzido, do qual trataremos 

posteriormente. 

                                                           
2 Referência: 091/ BPMP 017 BPMP (02). Neste catálogo, é dito que os manuscritos 1317 a 1319c / 1321 a 1345 / 1347 a 
1363 foram oferecidos à Biblioteca Portuensis entre 1901 e 1902 pelo Abade de Miragaia, Pedro Augusto Ferreira. Contudo, 
note-se que, na pág. 129, reservada à apresentação do Ms. 1320, não se registra o nome do doador; o Ms. 1346, também 
intermédio na série dos manuscritos 1317-1363, encontra-se também desprovido do nome  do antigo proprietário. 
3 Na miscelânea Ms. 1319, que versa sobre assuntos conexos ao do Ms. 1320, existe um apontamento do Abade Pedro 
Augusto Ferreira, dizendo que aquela parece ter sido feita por um Cônego Regrante de Santo Agostinho, em Lisboa, 1663, 
informação que autoriza, remetendo para a análise do texto: «V. fls.237, 219, v. 247, in fine».  
4 O conceito de livro abarca, neste caso, textos manuscritos. Veja-se Isabel Faria - Mª da Graça Pericão, 2008. 
5 Informação prestada por Dr. Júlio Rodrigues da Costa, a quem agradeço. 
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O título e o amplo subtítulo da tradução em língua portuguesa, correspondendo 

exatamente ao do original de 1689, Le Cinquième Empire ou Traité dans lequel on faite voir para l’ 

Ecriture Sainte[…], encontram-se na folha de rosto, não numerada: 

«O Quinto Imperio ou Tratado, em que pela Sagrada Escritura se mostra: 1º Que 
haverá na terra um quinto Imperio, o qual será maior que o dos Assírios, dos Persas, 
dos Gregos, e dos romanos; 2º O tempo, em que terá principio este Imperio, e quanto 
durará; 3º por quem, e como será elle estabellecido; 4º Qual será o estado da Igreja neste 
tempo.»6 

 

Na mesma página e na seguinte, também inumerada, encontra-se um interessante 

metacomentário, acompanhado tanto dos dados editoriais que constam do original 

setecentista, como das informações oitocentistas: 

«Obra muito curiosa, em que se explicaõ diversas Profecias da Escriptura até aqui 
taõ mal interpretadas./ Onde damesma sorte sefaz ver a quedados Imperios, eo tempo 
em que a Babilonia será destruída./ Em Haya. Em casa de Meyendert./Mercador de 
Livros em a Halstraet./1689» 

 
«Tradusido do Francêz/ Por/ Francisco Sabino Alz’ da Rocha Vieira/ Bahia. Anno 

de 1814» (sic). 
 

Em outras duas páginas, também sem números, lê-se uma dedicatória ao Marquês de 

Borba, datada de 30 de Janeiro de 1815 e feita pelo tradutor, que então se identifica como 

«estudante bahiense»7, nela sustentando o maior interesse do texto para «Portugal do que a 

outra alguã Naçaõ». 

 Segue-se o «Prologo do Traductor», um conjunto de fólios numerados em romanos 

apenas na face frontal (I-VIII)8, onde se lavram as razões apresentadas por Sabino para a 

                                                           
6 Nos extratos citados dos textos setecentistas, a transcrição paleográfica reproduz a redacção original: no caso da língua 
portuguesa, além das diferenças ortográficas e de pontuação mais notórias, ocorrem frequentemente a junção de palavras em 
blocos e o uso do sinal de igualdade onde usaríamos aspas; no caso das citações em francês, será aplicada a mesma 
metodologia, que é corrente nas edições diplomáticas.  
7 Pela mesma época, Francisco Sabino Alz’[Álvarez] da Rocha Vieira (Bahia,1797-1846) traduzia do latim o resumo e 
comentário avaliativo, feitos  pelo Pe. Carlos Antônio Casnedi por ordem do Cardeal Cunha (Inquisidor Geral dos Reinos 
de Portugal), de outra importante obra vieiriana sobre o Quinto Império, De Regno Christi in Terris Consumato, conhecida por 
Clavis Prophetarum. Este trabalho de tradução foi realizado entre 1813 e, pelo menos, 1818, pois, em março deste ano, ainda 
se encontrava à espera de uma cópia, pedida ao Convento dos Capuchos, em Portugal, há três anos. Nele, ainda Sabino se 
autoidentifica como «estudante bahiense».O resumo latino e a respectiva tradução portuguesa constam do Ms.. 1741, do 
Fundo Geral da Biblioteca Nacional, Lisboa, cf. H. Cidade, «Nota do editor», in «Apêndice / Clavis Prophetarum […]», Pe. 
António Vieira, Obras escolhidas, IX, org. António Sérgio - Hernani Cidade, 1953:171-276, especialmente pp.173 e 175.  
8 Um fólio, como se sabe, corresponde a duas páginas, frente e verso, de um manuscrito ou outro tipo de texto. 
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existência, ainda futura, do Quinto Império, «que será o Reino de Jesus Christo consumado 

naterra» (sic). Tais razões, dentre as quais algumas sobre a égide de Portugal e outras sobre 

a iminência da desejada época imperial no próprio século XIX, são as seguintes: 

a) textos do velho e do novo testamentos, arrolados pelo «Esclarecido Pe. Antonio 

Vieira da restabellecida Companhia de JESUS […] nasua  admirável obra que intitulou […] 

= De Regno Christi interris consumato =[…], emais conhecida por = clavis Prophetarum 

=»9(sic); 

b) a opinião de muitos santos, comentadores das Escrituras e profetas, além das 

promessas de S. Francisco de Paula nas cartas a Simão de la Limena; 

c) a promessa de Cristo sobre Portugal, feita aquando do seu aparecimento a Afonso 

Henriques no Campo de Ourique, estando o juramento real deste, em 29 de Outubro de 

1152, claramente documentado pelo Pe. Antônio Pereira de Figueiredo («Dissertaçaõ 

Histórica, e Critica emque seprova a Milagrosa appariçaõ de Christo Senhor nosso a ElRey 

D. Affonso Henriques») e o milagre tratado por outros escritores, inclusive Camões;  

d) a afirmação do respeitadíssimo Pe. Manoel de S. Dâmaso (da Custódia de S. Tiago 

Menor da Ilha da Madeira), que, retomando a alegoria de Francisco Lucas e Cornélio la 

Lápide, assevera que o Cristo crucificado deu as costas para «asterras Orientaes da 

Palestina, epozéra os seus Divinos Olhos nas Occidentaes, ou nas Hespanhas», e a opinião 

de António Castell, sendo de registar que as terras ocidentais são reduzidas por Francisco 

Sabino à «Hespanha Portugueza, por ser a mais occidua», acrescentando que o 

aparecimento de Cristo em Ourique ratifica esta interpretação;  

                                                           
9 Sobre esta obra, ver ainda: Pe. António Vieira, Chave dos Profetas, Livro III, ed. Arnaldo do Espírito Santo, 2001; Silvano 
Peloso, António Vieira e l’impero universale,[…], 2005; Carlo Casnedi e a Clavis Prophetarum de Antonio Vieira, ed. Simone Celani, 
2007. 
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e) o testemunho impresso da «Historia da vida do venerável Pedro de Basto» (Livro 4, 

cap 14, Lisboa,1689), que atribui ao Reino de Portugal a cabeça do Império do Mundo; 

 f) «muitas circunstancias pelos sucessos do nosso século», as quais confirmam que «não 

tardará muito que Deus principie a estabellecer este quinto Imperio»: aqui intervêm 

diretamente as expectativas de Francisco Sabino Vieira, que, no seu séc. XIX – retomando 

a interpretação do Apocalipse pelo venerável Bartholomeu Holkaufer, Reformador dos 

Clérigos Seculares10, longamente citada em latim –, identifica a sexta época com a «prezente 

idade», quando a incredulidade dos «Espiritos de Contradiçaõ» grassa, o que parece tornar 

iminente a sétima época: «tal vez seja chegada a Epoca da sua destruiçaõ, por que a origem 

deque procede a sua contagiosa epidemia, paresse está a findar» (sic)11. Esta última época da 

Igreja Militante corresponderia, então, ao Quinto Império. E o fato de a extensa província 

brasileira ter-se tornado, a partir de 1808, com a instalação da família real portuguesa, a 

sede do Reino Português, fez vibrar a sua associação ao mito imperial12. 

 

O volume conclui com um elucidativo posfácio intitulado «Apprendiz de Traductor» 

(pp. 417- 419), onde Francisco Sabino tece à sua própria confiança no Quinto Império o 

elogio à erudição do Padre Antônio Vieira «na sua admiravel obra, que intitulou = De 

Regno Christi interris Consumato = e por outro nome = Clavis Prophetarum, = e na 

Cessaõ 4ª». Nela, o missionário «explica com a sua bem conhecida Sabedoria, eloquência, e 

                                                           
10 Bartholomeu Holkaufer dividira a Igreja Militante em sete épocas, sendo a quinta «de aflição pela tribulação, e pobreza 
com que será vexada a Igreja pelas guerras, fomes, pestes, e outros males terríveis, e diz que começará de Leão 10º, e Carlos 
5º», o que leva F. Sabino a registrar em nota que aquele Papa «floreceu» em 1513 e este rei em 1519), numa tentava de alertar 
para fatos já sucedidos. 
11 F. Sabino recorre também à autoridade do Pe. Sarmento («Historia geral da igreja Christaã», tomo 2º, «Tirania da 5ª 
idade») e de outros escritores, chegando a realçar a data de 1817, supostamente para assinalar o final da sexta época e o 
início do Quinto Império. 
12De modo a contextualizar minimamente a tradução de F. Sabino, registre-se que o título de Marquês de Borba havia sido 
criado há poucos anos, em 15 de Dezembro de 1811 pela rainha D. Maria I, a favor de Tomé Xavier de Sousa Coutinho 
Castelo Branco e Menezes (1753-1813), sendo seu herdeiro Fernando Maria de Sousa Coutinho (1776- 1834). 
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abundância» de testemunhos das Escrituras o rol das vinte «felicidadesdo Reino de Christo 

consumado na terra».  

Dentre estas felicidades, de modo a delinear minimamente este novo espaço imperial, tal 

como retomado por Sabino, destacamos apenas os seguintes traços: «Jerusalem Nova»/ 

«Christis Visibility»/ «Eucharistia, et Sacrificia»/«Pax et Securitas universalis»/«Laetitia 

universalis»/«Carentia malorum, doloris, famis […]»/«Bonorum omnium abundantia». 

Francisco Sabino Vieira finaliza o seu manuscrito com o pedido de que este novo tempo 

se inicie em breve e louvando o Altíssimo: «Soli Deo, honor et Gloria». 

 

1.2. Por que a hipótese do apócrifo da História do Futuro de Vieira? 

 

Com base na caracterização inicial do códice Quinto Império, não se mostra qualquer 

problema de fundo no relacionamento intertextual entre esta tradução de Francisco Sabino, 

o tratado anônimo Le Cinquième Empire (La Haye, 1689) e o pensamento do Padre Antônio 

Vieira13 sobre este tópico bíblico, exposto de modo insistente e disperso por este jesuíta, 

principalmente na sua erudita Clavis Prophetarum, que estava a ser investigada pelo referido 

tradutor, e na História do Futuro, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, obra ainda 

hoje mal conhecida, mas onde, após a conclusão do «Livro Anteprimeiro», se patenteia a 

importância da terceira parte do título: 

                                                           
13 Antônio Vieira Ravasco (1608, Lisboa, Portugal, União Ibérica - 1697, Bahia, Brasil Colonial), jesuíta, missionário, 
diplomata. Orador conhecido pela veemência de suas críticas que chegaram a atingir a Inquisição Portuguesa. O processo 
que esta lhe moveu pode ser consultado: «PT/ TT/ TSO-IL/ O28/ 01664: Portugal/ Torre do Tombo/ Tribunal do Santo 
Ofício/ Inquisição de Lisboa/ 028 processos/ 1664.» Duração: «c.a.1659-04-29 /c.a.1668 - 06 - 30». «Crime/ Acusação: 
proposições heréticas, temerárias, mal soantes, escandalosas». «Sentença: auto-de-fé privado de 23/12/1667. Privado para 
sempre de voz activa e passiva e poder de pregar, recluso no Colégio ou Casa de sua religião, de onde não sairia sem termo 
assinado pelo Santo Ofício», devendo o réu «assinar um termo onde se obrigava a não tratar mais das proposições de que foi 
arguido, nem por palavra nem por escrito, pagamento das custas». Porém, em 30 de Junho de 1668, réu é chamado à Casa 
do Despacho da Inquisição de Lisboa, onde assina o Termo do perdão concedido pelo Conselho Geral do Santo Ofício 
desde o dia 12, em resposta ao pedido do Provincial da Companhia de Jesus. Em 1880, o processo começou a ser ampliado 
com novos documentos por Roberto Augusto da Costa Campos, ajudante do oficial maior da Torre do Tombo, 
encontrando-se disponibilizado pela Direção-Geral de Arquivos: 
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«Entrando a tratar do Quinto Império do Mundo (grande assunto deste nosso 
pequeno trabalho)» ([II], Livro I, Capítulo I)14. 

 

Com efeito, a folha de rosto do manuscrito da tradução portuguesa, que retoma 

fielmente a do original franco-holandês, anuncia o desenvolvimento de quatro tópicos 

muito caros ao missionário português: a afirmação da existência futura do Quinto Império, 

sendo os quatro impérios anteriores exatamente os mesmos; uma explanação sobre o 

tempo em que irá ocorrer esta nova realidade; outra, sobre o sujeito responsável pelo seu 

estabelecimento e o modo; a última sobre o estado da Igreja futura. Além disso, a História 

do Futuro, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo — cujo «Livro Anteprimeiro» foi 

impresso pela primeira vez apenas em 171815 e cujo corpo propriamente dito foi publicado 

fragmentariamente apenas dois séculos depois, em 191816 — foi uma obra iniciada pelo 

menos em 1649, que é um ano marcante no projeto diplomático do jesuíta Pe. Antônio 

Vieira por ser o da fundação da Companhia Geral do Comércio para o Brasil, por ele 

diligenciada, com o objetivo de encontrar apoio internacional para a restauração econômica 

do Reino de Portugal, através da participação dos mercadores judeus e cristãos novos, os 

quais contavam com a isenção do confisco do capital empregado17.  

                                                                                                                                                                                                 
 URL://digitarq.dgarq.gov.pt/?ID=2301562 
14 Ver António Vieira, Obras escolhidas, IX: História do Futuro (II), org. António Sérgio - Hernâni Cidade, 1953: 1; Id., História 
do Futuro, org. Mª. Leonor Carvalhão Buescu, 1982: 237. Estes organizadores têm o mérito de reunir o «Livro Ante 
primeiro», o «Livro I» e o «Livro II». Somente anos depois, Adma Fadul Muhana publica outros fragmentos inéditos dos 
Livros III, IV e V desta obra vieiriana, in Pe. António Vieira, Apologia das coisas profetizadas, 1994. 
15  São edições exclusivas do «Livro Anteprimeiro» da Historia do Futuro: a de Antonio Pedrozo Galram (1718), a de 
Domingos Rodrigues (1755), a de J. M. C. Seabra – T. Q. Antunes (1855). No século XX, destacam-se as edições críticas de 
José van den Besselaar, 1976 (em alemão) e 1983 (em português). 
16«História do Futuro. Inédito de António Vieira com uma nota explicativa por J. Lúcio de Azevedo» (1918), que deu a 
conhecer o «Livro I» e o «Livro II», ambos incompletos, da História do Futuro propriamente dita [ou II]. 
17 O ano de 1649 consta no original, sendo, no entanto, substituído por 1664. E é de notar a referência duplicada ao ano de 
1663 («663») no corpo do «Livro Anteprimeiro», quando o jesuíta estava a ser fortemente pressionado pela Inquisição e 
chegou a tentar juntar os seus argumentos num único discurso, o da História do Futuro (cf. Processo, IIª parte, fl.82; Adma 
Fadul Muhana, «Introdução» a Pe. António Vieira, Apologia das coisas profetizadas, op.cit.: XII). A existência de uma obra 
iniciada antes sobre o Quinto Império é também confirmada pelo seguinte trecho epistolar de 1664-01-14, dirigido a D. 
Rodrigo de Meneses, a quem Vieira atribui o patrocínio da obra que então escrevia e a quem pede que diligencie os livros 
que lhe fazem falta no Colégio: «Não quero ressuscitar com Lázaro, senão com a ressurreição universal; porque tenho por 
certo que há-de ser muito cedo o nosso dia de juízo, com muita glória de Portugal e de El-Rei que Deus guarde. Na 
demonstração deste assunto vou trabalhando quanto me permite o frio e a fraqueza e está muito adiante aquela obra a que 
por conselho e mandado de V. Sª. tinha lá dado princípio» — Pe. António Vieira, Obras escolhidas, I, Cartas (I), org. A. Sérgio 
– H. Cidade, 2ª ed., 1997: 235-6. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura 

Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

696 
 

Todos estes argumentos, a que se podem juntar outros, inclusive testemunhos textos 

vieirianos18, confluem em direção à hipótese de ser o códice Quinto Império a tradução de um 

texto apócrifo de Vieira, publicado no estrangeiro com o apoio de seus contactos na 

Holanda e na França, onde exerceu importantes missões diplomáticas. 

 O tema do Quinto Império, constituindo um filão de esperança muito presente, 

sobretudo no universo vieiriano e português da restauração19, integra o título trimembre na 

História do Futuro, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, obra que se apresenta com 

o seguinte plano: 

«Divide-se a História do Futuro em sete partes ou livros:no primeiro se mostra que há-
de haver no mundo um novo Império; no segundo, que Império há-de ser; no terceiro, suas 
grandezas e felicidades; no quarto, os meios porque se há-de introduzir; no quinto em 
que terra; no sexto, em que tempo; nosétimo em que pessoa. Estas sete coisas são as que 
há-de examinar, resolver e provar a nova História que oferecemos do Quinto Império do mundo» 
(«Livro Anteprimeiro», «Capítulo III – Terceira parte do título e divisão de toda a 
História», itálicos nossos)20. 

 

 Muito embora o desenvolvimento deste plano se mostre muito incompleto21, não há 

dúvida de que se trata de um projeto muito próximo do previsto na folha de rosto de Le 

Cinquième Empire, obra anônima publicada nos Países Baixos, onde o missionário luso 

                                                           
18 «O argumento ou assunto do livro que quis há muitos anos escrever, e do qual tinha totalmente desistido depois que me 
apliquei às missões, era o Império Consumado de Cristo debaixo do nome de Quinto Império: digo — Império — 
conforme o cômputo dos impérios de Daniel, entendendo-se por império consumado de Cristo, não algum império que 
Cristo havia de ter nos tempos futuros, senão um novo e maior estado do mesmo império e reino que Cristo hoje tem, e 
teve sempre depois que veio ao mundo, que vem a ser, por outros termos, um novo e perfeito estado da igreja católica, que 
é o único e verdadeiro reino de Cristo» (Pe. António Vieira, «Defesa do livro intitulado ―Quinto Império‖, que é a apologia 
do livro ―Clavis Prophetarum‖, e respostas das proposições censuradas pelos Senhores Inquisidores, dadas pelo Pe. António 
Vieira, estando recluso nos cárceres do Santo Ofício de Coimbra, in Id. Obras inéditas, I, pp.2-3. Republica-se esta defesa em 
Id., De Profecia e Inquisição, org. Alfredo Bosi, Brasil 500 anos, Senado Federal: Edições Eletrônicas, 1998. 
19Veja-se o «Sermão dos Bons Anos», Lisboa, Capela Real, 1642: «Grande ânimo, valentes soldados, grande confiança, 
valorosos Portugueses, que assim como vencestes felizmente estes inimigos, assim haveis de vencer todos os demais; que, 
como são vitórias dadas por Deus, este pouco sangue que derramastes em fé de seu poderoso braço, é prognóstico 
certíssimo do muito que haveis que derramar vencedores; não digo sangue de católicos [..]; mas sangue de hereges na 
Europa, sangue de mouros na África, sangue de gentios na Ásia e na América, vencendo e sujeitando todas as partes do 
Mundo a um só império, para todas em uma coroa as meterem gloriosamente debaixo dos pés do sucessor de S. Pedro. 
Assim contam as profecias, assim prometem as esperanças » — António Vieira, Obras escolhidas, X: Sermões (I), org. A. Sérgio 
– H. Cidade, 2ª ed., 1996: 188. Cf.:  
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000032.pdf>. 
20António Vieira, História do Futuro, org. Mª. Leonor Carvalhão Buescu, 1982: 57.  
21Embora plano possa não ter chegado a cumprir-se tal como previsto, está provado que as necessidades da vida de Vieira, 
como a de construir a sua defesa perante o Santo Ofício, levou-o a desmantelar o que tinha escrito para a História do Futuro e 
a reutilizar extratos desta obra. 
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estabelecera um profícuo diálogo cristão e judaico 22. Por isso e também porque, como já é 

conhecido, Vieira experimentou a necessidade de driblar a censura inquisitorial portuguesa, 

que tão profundamente o lesara e impedira de acalentar a pretensão de publicar esta obra 

no seu reino natal, adquiriu verossimilhança a hipótese deter dado ao prelo, em língua 

estrangeira, a sua «nova História […] do Quinto Império do Mundo»23. 

Acrescente-se às «sete partes ou livros» acima enumeradas a existência de outro «Plano 

da História do Futuro, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo», usualmente atribuído à 

responsabilidade do próprio Vieira, embora conste de uma miscelânea de autoria e 

intenções questionáveis24. Neste outro plano, em que são distribuídas pelas sete partes 

várias questões acompanhadas de respostas mínimas para desenvolvimento, observa-se que 

algumas questões versam sobre os assuntos enumerados na folha de rosto de Le Cinquième 

Empire e a respectiva tradução portuguesa manuscrita. Para que se tenha alguma ideia deste 

«Plano da História do Futuro […]», demos alguma atenção à sua organização: 

                                                           
22 O Pe. Antônio Vieira chegou a La Haye em 20-04-1946, proveniente da França depois de ter estado em Ruão com judeus 
portugueses exilados. Ia a serviço do rei de Portugal, para negociar o resgate da rica província brasileira de Pernambuco, que 
estava dominada pela Companhia de Navegação Ocidental, com sede na Holanda, onde esteve por cerca de três meses. 
Conhecido pela sua ação a favor do diálogo com os judeus, vai novamente a La Haye em 17-12-1947 e a Amsterdão, ficando 
nos países Baixos (Holanda) por dez meses, em busca de financiamento para o reino português. Nestas estadas, destaca-se a 
sua amizade com o rabi Menasseh ben Israel – nascido Manuel Dias Soeiro, na Madeira, educado em Lisboa e, então, 
exilado –, autor de obras influentes, como El Conciliador (1641), onde elogia a recente restauração portuguesa e defende a 
concórdia entre portugueses e holandeses, e Esperança de Israel (1650), escrita durante o seu intercâmbio com Vieira, que 
também esperava a consumação do Quinto Império. (Veja-se o importante ensaio António José Saraiva, «Antonio Vieira, 
Menasseh ben Israel e o Quinto Império», in Id., História e utopia. Estudos sobre Vieira, 1992:75-107). 
23Sobre a necessidade de o abundante polígrafo AntônioVieira tentar burlar a vigilância inquisitorial, pode ser referido o caso 
do «Livro Anteprimeiro» da História do Futuro, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo: sendo este tratado pelo seu 
autor como um «retalho da peça», foi enviado clandestinamente de Coimbra, onde estava retido, a um amigo em Lisboa. 
Este retalho salvou-se, muito embora a sua primeira publicação póstuma tenha sido em 1718. O que foi feito ao resto da 
«peça»? No processo inquisitorial, encontram-se outras frações, mas somente dois séculos mais tarde, em 1918, J. Lúcio de 
Azevedo publicou duas partes incompletas, os «Livros I-II» dos sete que se mostraram planeados. A migração de textos da 
História do Futuro para escritos de Vieira relativos à sua defesa durante o processo, e vice-versa, é confirmada por Adma Fadul 
Muhana, que publica retalhos inéditos na obra: Pe. Antonio Vieira, Apologia das coisas profetizadas, op. cit. Fora do processo, 
não se pode descartar a hipótese de terem sido enviados a autoridades religiosas, inclusive fora da Península Ibérica, outros 
textos previstos para a História do Futuro, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, por causa do nexo temático desta 
última parte com outro escrito vieiriano fragmentário, Regno Christi in terris consumato, ou Clavis Prophetarum, obra escrita em 
latim. 
24 O plano encontra-se na Biblioteca Nacional, em Lisboa, nas Maquinações de António Vieira jesuíta, tomo II, pág.89. Não 
esquecer que estas «maquinações» constituem não só uma miscelânea manuscrita em que é notória a variedade de letras, mas 
também uma compilação comprometida com intenções obscuras em relação ao missionário. 
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Livro primeiro: «Nome, verdade e fundamento deste Império» — 5 questões, ex.: «Se na 
Sagrada Escritura está revelado algum Império que se deva chamar o V? Resp. afirm.» 

Livro segundo: «Definições do Quinto Império e declaração dele» — 13 questões, ex.: 
«Qual seja o dito Império de Cristo e quando começou? Resp., que é, que tem sobre todo o 
Mundo e sobre todos os homens, e começou desde o primeiro instante da sua encarnação.» 

Livro terceiro: «Grandeza e felicidades do dito Império» — 8 questões, ex.: «Se este 
Reino e Império de Cristo há-de continuar sempre no estado presente, ou há-de ter outro 
mais perfeito? Resp. que há-de ter estado mais perfeito, completo, consumado». 

Livro quarto: «Causas, meios e instrumentos com que se há-de conseguir o estado 
consumado do dito império» — 18 questões, ex.: «Se o instrumento principal humano da 
dita conversão [universal] será o sumo pontífice santo e muitos pregadores evangélicos? 
Resp. afirm.» 

Livro quinto: «Tempo, duração e ordem do dito Império» — 5 questões, ex.: « Quando 
há-de começar a dita consumação do Império de Cristo? Resp. que na extinção do Império 
turco» 

Livro sexto: «Terra em que se há-defundar o dito Império em quanto temporal, e qual 
há-de ser a cabeça dele» — 3 questões, ex.: «Em que reino de Espanha se há-de fundar o 
dito Império? Resp. que em Lisboa.» 

Livro sétimo: «Pessoa que será o primeiro Imperador instrumento temporal do dito 
Império» — 7 questões, exs. : «Se a dita pessoa há-de ser El-Rei Cristianíssimo de França? 
Resp. negativ.», «Se o Rei de Portugal há-de ser El-Rei D. Sebastião? Resp. negativ.» 

 

Embora este plano se intitule da História do Futuro, finaliza com uma asserção 

desconcertante: «Estes são livros e questões de que consta o livro intitulado Clavis 

Prophetarum». Uma espécie de chave de ouro da planificação, sobretudo se realmente do Pe. 

Antônio Vieira, porque indicia a intimidade destas duas obras de Vieira, ambas projetadas 

em torno da ideia do Quinto Império, ainda que pautadas em línguas e estilos diferentes, e 

destinadas a receptores diferentes: 

a História do Futuro, dirigida aos portugueses, é escrita em português – «Esta História será 

o silêncio de todas as histórias. Os inimigos lerão nela suas ruínas, os émulos suas invejas e 

só Portugal as suas glórias. Tal é a História, Portugueses, que vos apresento, e por isso na 

língua vossa. […] e para vós, então, a glória, e entretanto as Esperanças»25; 

                                                           
25 António Vieira, História do Futuro, op.cit., 1982: 54-55. 
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a ClavisProphetarum, escrita em latim, a língua internacional da altura, visando o leitor 

erudito, conhecedor de questões religiosas mais profundas, que aborda de um modo mais 

específico26. 

E é sabido que extratos destas obras circularam inéditos. Além disso, Vieira, 

empenhadamente comprometido com a causa do Quinto Império, atuou não só como 

missionário no além-mar, o que lhe valeu, por exemplo, a expulsão do Maranhão, mas 

também como diplomata numa Europa ferida pela intensidade de conflitos religiosos: seja 

entre cristãos, judeus e muçulmanos; seja entre os próprios cristãos, católicos e 

protestantes; seja entre católicos e católicos, o que lhe valeu a necessidade de esforçar-se 

por escapar aos procedimentos persecutórios e censórios do Tribunal do Santo Ofício. 

 

1.3. Um intrincado jogo de espelhos 

 

Embora o exposto nos dois itens anteriores possa, grosso modo, abonar a hipótese de o 

códice Quinto Império ser um apócrifo de Vieira, o confronto exaustivo do texto da tradução 

com o original, Le Cinquième Empire, ao qual esta se reporta, faz-nos revelações 

surpreendentes. 

Com este trabalho, entramos num intrincado jogo de espelhos intertextuais, em que as 

vicissitudes políticas do painel religioso da Europa Setecentista se imbricam com as do 

Brasil Colonial em fim de tempo, no início do século XIX. 

 

2. O CÓDICE QUINTO IMPÉRIO e LE CINQUIÈME EMPIRE  

 

2.1. Tradução e subversão: reversão ao universo do Pe. António Vieira? 

                                                           
26Tanto quanto a pudemos ler, pois esta obra é mais conhecida apenas através do resumo de Casnedi na versão portuguesa 
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 O problema de tradução que está na base deste trabalho mostra a sua 

complexidade cultural ao projetar-se sobre identidade do autor de Le Cinquième Empire e do 

livro arquivado como Ms. 1320, códice Quinto Império, o que tem repercussão sobre o nosso 

conhecimento coletivo do universo textual do Pe. Antônio Vieira. Manifesta-se como uma 

simples questão de edótica, esta vertente da filologia hoje tão maltratada, mas afeta a 

identificação dos autores e respectivos textos, uma vez que, sobre a questão linguística da 

tradução, se sobrepõem e se tecem a complexidade política e religiosa da Europa do século 

XVII e os interesses na província brasileira em regime de ascensão no século XIX, 

provavelmente já processando alguma pretensão imperial27. 

 A análise comparativa do texto da tradução, O Quinto Império, por Francisco 

Sabino Álvarez da Rocha Vieira (1814: 416 páginas manuscritas), com o seu intertexto 

básico, o tratado anônimo Le Cinquième Empire (1689: 498 páginas impressas) desencadeia 

indagações impossíveis de responder de imediato. Esta impossibilidade torna necessária a 

partilha de informações sobre estes dois textos, ambos muito raros, para que outros 

interessados façam progredir a investigação em torno das versões estrangeiras e não 

católicas do mito do Quinto Império, tão caro à cultura luso-brasileira e correntemente 

atribuído à autoria do Padre Antônio Vieira. 

 Visto que o confronto intertextual envolve uma tradução, é importante registrar que, do 

ponto de vista linguístico, esta se mostra realizada dentro de parâmetros muito satisfatórios. 

Francisco Sabino Vieira, zeloso da cultura humanística, mostra a sua aptidão para ler e 

interpretar bem o francês do século XVII e para escrever em português no século XIX. De 

                                                                                                                                                                                                 
de Francisco Sabino Vieira, e da tradução do «Livro III» por Arnaldo Espírito Santo. 
27 Em 18 de janeiro de 1808, dá-se a chegada da família real, transformando a simples colônia na cabeça do Reino de 
Portugal; em 16 de Dezembro de 1815, a elevação da província a Reino Unido de Portugal e Algarves; em 07 de setembro 
de 1822, a declaração da independência do Brasil e, em Outubro, a aclamação de D. Pedro I como Imperador; em 01 de 
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um jovem estudante então se tratava, mas de um bom estudante com toda a certeza, e com 

uma boa letra à altura do tempo, embora haja variações que podem indiciar ajuda alheia28. 

 

Para tornar mais concreta a ideia do que se passa entre o original anônimo e a respectiva 

tradução, começamos por observarem ambas as obras a presença de um discurso prefacial, 

em Le Cinquième Empire, intitulado «Avis» (fl. A2- [4]), mas vertido como «Avizo do Autor» 

(pp.1-3) – uma divergência sem a menor importância até porque no interior daquele existe 

uma referência a «l’Aucteur de cét ouvrage» (fl. A2, verso), apesar de se tratar de obra de 

um Anônimo. 

 Ambos os prefácios assumem como desígnio da obra a necessidade de consolar a Igreja 

num momento de aflição. E afirmam que a verdade do Império de Jesus Cristo, baseada 

nos textos do Velho e do Novo Testamentos, não é uma pura quimera como querem 

algumas personagens importantes; que o início deste Império de Jesus Cristo e da Igreja na 

terra está próximo; que há partes das Escrituras mal entendidas e mal interpretadas; que o 

Autor da obra não combate nenhum artigo de fé; que este tempo futuro não se caracteriza 

pela pompa e pela magnificência mundanas, mas pelas virtudes cristãs, Piedade, Justiça e 

Santidade, sendo as duas primeiras, mais o temor de Deus, os pilares que sustentarão a paz, 

a prosperidade e a abundância; que os Magistrados servirão de bons exemplos para os 

vassalos, que os imitarão; e finalmente que Jesus Cristo será o Rei até ao fim do mundo. 

                                                                                                                                                                                                 
Dezembro, a coroação deste, passando o Brasil oficialmente a Império; em 1825, o reconhecimento internacional da 
independência pelos Reinos de Portugal e Reino Unido da Grã-Bretanha. 
28Francisco Sabino Álvarez da Rocha Vieira, se nasceu mesmo em 1797, tinha apenas 17 anos quando assinou esta tradução 
do francês setecentista para o português, língua que usa com desenvoltura e a correção do seu tempo. Teria menos um ano 
quando deu início à sua tradução vernácula do resumo do Pe. Casnedi sobre a Clavis Prophetarum, escrito em latim. Depois 
desta fase de tradutor estudantil a solicitar a atenção de figuras ilustres (a sua versão de O Quinto Império fora dedicada ao 
Marquês de Borba; a do resumo a D. Marcos de Noronha e Brito, então governador do Brasil), fez-se conhecer como 
jornalista, líder da revolta baiana que leva o seu nome (Sabinada, 1837-1838), condenado, exilado, fugitivo, indultado pelo 
Imperador D. Pedro II, e médico devotado aos pobres. Ressalta-se na sua biografia, ainda por lhe fazer justiça, a 
singularidade da sua rara biblioteca, referida no inventário decorrente da busca à sua casa pelo Juiz de Paz da Sé. Neste 
documento guardado no Arquivo Público, é dito que, dentro da sua residência, apenas havia móveis velhos, roupas sem 
valia e uma grande cópia de livros, vários de Voltaire. 
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Na macroestrutura dos volumes, a «Table des chapitres» ou «Index dos capítulos» 

também coincidem:  

 

Capítulo I: «Avons propos» ou «Prefacio», onde é dito que ninguém, por pouco conhecimento 
que tenha da História, ignora que houve quatro impérios – o dos assírios, o dos persas e medas, o 
dos gregos, o dos romanos; que a Sagrada Escritura promete claramente um Quinto, que abarcará 
todos os Povos e Nações, e será baseado na «equidade e na Justiça» e dominado pelos Santos, 
através dos quais Jesus reinará na terra – onde Ele foi desonrado e crucificado, nela mesma será 
«servido e honrado»; que a Igreja não sofrerá sempre perseguições; que a leitura alegórica dos textos 
deve ser evitada sempre que as escrituras têm um sentido literal claro; que se os judeus as lessem 
literalmente já teriam «conhecido o Messias»; que os Cristãos devem distinguir o tempo dos 
tormentos da Igreja dos da sua Glória e que, se conferirem bem os textos do Velho Testamento 
com os do Novo verão que não há Doutrina tão bem estabelecida como a do Império de Jesus 
Cristo e da Igreja na terra, devendo os Judeus fazerem o mesmo; há um Deus que prevê o futuro, 
por isso basta fundamentar «anossa these» com as revelações da sua palavra; o Quinto Império só 
começará quando se ouvir o som da Sétima Trombeta e quando a Babilônia for destruída. E segue-

se a proposição do que será dito na obra. 
Capítulos II –XI: todos abordam as provas textuais da existência do Quinto Império, retiradas 

das Escrituras: do cap. 2 de Daniel/do cap. 7 do mesmo profeta/das promessas de Deus à Igreja e 
ainda não cumpridas/dos Salmos 2 e 72 no original [2 e 71 na tradução]/do cap. 6 da 1ª Epístola de 
S. Paulo aos Coríntios/do cap. 11 de S. Lucas, do 24 de S. Mateus e do 1º dos Atos dos Apóstolos/ 
do cap. 15 da Epístola de S. Paulo aos Coríntios / do cap. 11 da Epístola de S. Paulo aos Romanos 
/ do cap. 5 do Apocalipse / do cap. 20 do Apocalipse.  

Capítulo XII: quando começará, quem são as duas testemunhas que não serão sepultadas. 
Capítulos XIII: quando e como as duas testemunhas ressuscitarão, o que significa a décima parte 

da Cidade e como ela cairá. 
Capítulo XIV: segunda prova de que o Quinto Império ainda não começou, mas começará em 

breve; a necessidade de explicar a expressão «elle est cheute, elle est cheute» [traduzida por «Haverá 
destruição= Haverá destruição»]; o que se deve entender por «messe» e «vindima». 

Capítulo XV: quanto tem durado [traduzido por «durou»] o Reino do Anti-Cristo, quando 
começou e quando deve terminar. 

Capítulo XVI: por quem e como a Babilônia será destruída. 
Capítulo XVII: ainda sobre a destruição da Babilônia. 
Capítulo XVIII: a duração do Quinto Império. 
Capítulo XIX: por quem e como será estabelecido. 
Capítulo XX: qual será o estado da Igreja durante o Reino de mil anos ou Quinto Império. 
 

 Tendo presente a leitura do Capítulo I, a semelhança com o pensamento de Vieira 

parece confirmar-se. Sendo, porém, garantido que semelhança não é igualdade, 

posteriormente iremos descobrir, por exemplo, o que o Anônimo entende por Igreja e por 

Babilônia.  

Há grande divergência de fundo entre o pensamento cristão de Vieira e o do Anônimo, 

tanto de ordem religiosa como de ordem geopolítica, quanto à visão do mapa Europa. 
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Vieira, como jesuíta católico e português, entende por «Igreja» a Igreja Católica e faz do 

Papa uma das duas cabeças do «Quinto Império de Cristo e dos Cristãos» (o que implica a 

conversão-subordinação universal), sendo a outra cabeça um rei de Portugal, reino já com 

muitas provas dadas nas conquistas do Além-mar. O Anônimo, porém, sendo protestante, 

entende por «Igreja» a Igreja Cristã de todos os Santos, mas que não é a governada pelo 

Papa, a quem agride intensamente, agredindo também o clero romano, muito em especial 

os jesuítas, como se lê neste comentário ao Apocalipse (19-21): 

«Enfin St. Jean dit qu’il vit la Bête & les Rois de la terre & leurs armées assemblées, 
pour faire la guerre contre celui qui étoit sur le cheval blanc & contre son armée. Mais la 
Bête fuit prise & avec elles le faux Prophete, qui avoit fait signes devant elle […]. Par la 
Bête on ne peut ici entendre que le Pape, puis qu’il le distingue des Rois. Et par le faux 
Prophete, les faux Docteurs, qui ont fai des signes ou des miracles, mais des miracles de 
mensonge, par lesquels ils ont seduit ceux qui avoient la marque de la Bête, c’est-à-dire 
ceux qui étoient de la communion du Pape; ces faux Docteurs sont les Prêtes& les 
Moines, & sur tout les Jesuites, qui par leurs faussetés & impostures, retienent le peuples dans la 

Religion Romaine» (Le Cinquième Empire, Chapitre XVII, pp.365-6, itálicos nossos). 

 

Como se lê aqui, embora o Anônimo reconheça obliquamente o trabalho dos jesuítas na 

conversão dos povos ao catolicismo, condena-o de modo taxativo, ao contrário de Vieira, 

para quem o trabalho dos missionários na conversão do mundo ao catolicismo é uma 

prova do mérito – para comprová-lo, leia-se, por exemplo, o «Sermão da Sexagésima» ou as 

passagens da História do Futuro, onde faz o elogio da modernidade das descobertas 

ultramarinas por Portugal. 

As divergências entre estas duas testemunhas de Cristo afetam a interpretação do sonho 

do rei Nabucodonosor sobre a estátua (Daniel, II), de que os dois autores se valem. As 

partes desta estátua corresponderiam aos quatro primeiros impérios [que marcaram a vida 

do povo judeu]: cabeça de ouro, Império Assírio; peito e braços de prata, Império Persa e 

Meda; ventre e cadeiras de arame (Anônimo), mas ventre até aos joelhos de bronze 

(Vieira), Império Grego; pernas de ferro e pés de ferro e barro, Império Romano (Roma e 

Constantinopla) e reinos derivados da sua ruína. Depois esta gigantesca estátua foi 
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derrubada por uma pedra atirada sem mãos, o que formou um grande monte que englobou 

todo o Mundo. 

Segundo o Anônimo, os dez dedos dos pés correspondem a muitas partes, das quais 

subsistem estes reinos: «a Hespanha, a França, a Inglaterra, a Hungria, o Império da 

Alemanha, o Reino de Nápoles, e da Sycilia, e a Republica de Venêza» (trad. Sabino, p.22), 

não fala em Portugal. Segundo Vieira, os dez dedos correspondem mesmo a dez reinos, 

«Portugal, Castela, França, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Moscóvia, Polónia e Estado ou 

Império Turco, e o mesmo Império Romano, que compreende Alemanha e Itália» (História 

do Futuro, propriamente dita, Livro I, Capítulo I, ed. 1982: 249). 

Embora Vieira e o Anônimo coincidam na interpretação global da pedra atirada sem 

mãos humanas como a implantação do Vº Império, diferenciam-se bastante em alguns 

pontos particulares. 

O Anônimo afirma que esta pedra não pode representar o Reino Espiritual de Jesus 

Cristo, pois este reino começou com a pregação do Evangelho e esta não destruiu nem 

despedaçou nenhum reino, antes salvou muitos. A estátua está na terra. Por isso, só pode 

representar «hum Reino, que não está estabellecido, pois que quando Deus o estabellecer, 

elle quebrará ospez da Estatua» (Cap. II, trad. Sabino, p.34), que é o Reino dos Santos de 

Deus Altíssimo na terra prometido (Daniel, VII), sendo os Santos «a Igreja Christam, que 

Jesus Christo remio com o Preço do seu Sangue» (trad., p.36), a Igreja e os fieis:  

«He na terra, enaõ no Ceo, que elles lhe fazem guerra, elogo assim he na terra que 
Elle os deve vencer, e triumphar delles», o que teria como consequência a eliminação da 
violência na terra, no mundo (Cap. II, trad. Sabino, p.37). 

 
Vieira, quando se aproxima do final de uma longa, sinuosa e incompleta discussão do 

assunto,  opta pela redução das opiniões de todos os Doutores da Igreja à concórdia: 

«Conclui-se que o Reino de Cristo é juntamente espiritual e temporal […], segundo estas duas 
jurdições, ambas supremas, se compõe a coroa de Cristo, Sacerdote Supremo, e outra 
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coroa de universal Senhor e Legislador in temporalibus, segundo a qual se chama 
propriamente Supremo Rei» (História do Futuro, Livro II, Capítulos I-VII, ed. 1982: 357). 

 

Divergências de fundo também atingem a interpretação da visão de Daniel (cap.VII), na 

qual saem do mar inconstante quatro bestas que representam os já referidos quatro 

primeiros impérios: 1) um leão com asas de águia; 2) um urso sustido apenas em um dos 

lados; 3) um leopardo com quatro asas nas costas e quatro cabeças; 4) uma besta terrível, 

devoradora, com quatro dentes de ferro e dez cornos, dentre os quais saía outra besta, 

pequena, com olhos como os do homem, boca insolente e orgulhosa. Depois aparecem uns 

tronos que são rolados, surge o Antigo dos Dias, com veste e cabelos muito brancos, senta-

se num trono de fogo com rodas, diante do qual corria um rio de fogo, e era servido por 

mil milhões de ministros e assistido por dez mil milhões, abrem-se os Livros, era dia de 

Juízo. Depois que a quarta besta, símbolo do Império Romano e reinos derivados 

representados pelos dez cornos, foi lançada ao fogo e completamente destruída, Jesus 

Cristo aproxima-se do Antigo dos Dias, o seu Pai, e dele recebe o Poder sobre a Terra, 

todos os Povos, todas as Nações, todas as Línguas: «O seu Poder hé hum Poder Eterno, 

que lhenão será tirado, eo seu Reino não será já mais corrompido». 

Segundo o Anônimo, os tronos rolados representam os quatro grandes impérios 

destruídos e os dez dedos, os reis descendentes do Império Romano, que podem ser «o 

Rey d’Hespanha, o Rey de França, o Rey de Inglaterra,  o Rey d’Hungria, o Imperador 

d’Alemanha, o Rey da Polónia,  o Rey de Nápoles, e da Sicilia, o Rey de Portugal, o Rey de 

Aragão, eo Rey da Navarra». Mas há outros: a Polônia pela República de Veneza; a 

República de Genebra e os príncipes Soberanos da Itália são passíveis de ser vistos como 

cornos da quarta besta. Daí que seja preferível representar «por estes dez cornos a divizaõ 

do Imperio, e indeterminado e que pôz hum numero determinado por hum indefinido» 

(trad. Sabino, pp. 46 e 47). O dia de Juízo referido não é o do Juízo Final, como entende a 
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maioria dos intérpretes, «porem sim o Juizo particular que Deus hade faze, antes do fim do 

Mundo, daquelles que se apresentaraõ [apresentaram] sobre Tronos e que haõ de ser 

punidos por não executarem bem oseu governo», são «Juizos particulares» realizados pelo 

Filho, não pelo Pai (trad., pp. 50-58), pois não teria sentido que o Filho recebesse o Poder 

apenas no fim do Mundo. A quarta besta terrível, o Império Romano, foi governada 

«primeiramente por Reis, segundo por cônsules, […], sexto por Imperadores, sétimo por 

Papaz» [«Papas»] (trad. Sabino, p. 66). 

O ataque à figura Papal pelo Anônimo é uma das colunas do ideário presente em Le 

Cinquième Empire, o que tem consequências profundas sobre a tradução realizada por 

Francisco Sabino Vieira. De modo a ilustrar o seu procedimento censório deste, no sentido 

de converter em católica uma obra protestante, confrontemos um extrato do original e 

outro deste tradutor, sempre reproduzindo as suas próprias linguagens para que estas sejam 

conhecidas: 

«Pour montrer ce changement l’Ange dit au  Prophete que cette petite corne qui 
montoit entre les autres, proferera paroles contre le Souverain & minera les Saints du 
Souverain& pensera pouvoir changer le temps& la Loi, mais que le jugement se tiendra 
assavoir contre cette corne & on lui ôtera sa domination, en la faisant perir entierement 
jusques à en voir la fin. Et pourquoy será elle détruite & sa domination ôtée. A ce ajoûte 
l’Ange que le Regne & la Seigneurie & la grandeur des Royaumes qui sont sous tous les 
cieux soit donnée au peuple des Saints du Souverain & toutes les Seigneuries lui 
serviront & obeïront: puis que tous nos interpretes tienrent que cette corne qui fait la 
guerre aux Saints, qui change le temps& la Loi, est le Pape & le Clergé Romaine, sa 
domination lui étant ôtée, afin que le Regne, & la Seigneurie & les Royaumes de la tierre 
soient donnés aux Saints, il n’y a personne qui ne voye, qu’incontinent aprés la ruine & la 
destruction du Pape & de ses Supôts, les fideles regneront sur la terre. Ces paroles aussi nous 
font voir deux choses, l’une est la vaste étenduë de cet Empire, &l’autre que cet Empire 
será en la terre& non dans le ciel»» (Le Cinquième Empire, Chapitre III, 1689: 62-64, 
itálicos nossos). 

 
«Para mostrar esta mudança o Anjo disse ao Profeta que este pequeno corno que se 

levantara dentre os outros proferia palavras insolentes contra o Altissimo, pizára aos péz 
os seus Santos ejulgára de si que póde mudar os tempos, e as Leis, porem que se 
assentará o Juizo, isto hé, contra o Côrno, elheserátirado opoder, desfazendose 
inteiramente e perecendo para Sempre. E porque será elle destruido, eselhetirará 
opoder. A isto acrescenta o Anjo para que sede o Reino, o Poder, e a extenção do 
Imperio sobre tudo o que está debaixo do Ceo, ao Povo dos Santos do Senhor, aquem 
serviráõ, eobedeceraá todos os Reis: Logo que todos os nossos Interpretes concordaõ 
que este corno que faz guerra contra os Santos, que muda os tempos, eas Leis, he o 
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Turco e seus Sequazes, sendolhe tiradooseu poder, afim deque o Reino, o poder, eos Imperios 
do Mundo sejaõ dados aos Santos, ninguém duvida, que inmediatamente depois da 
ruína, e destruiçaõ do Turco, eos seus Socios, os Fieis reinaráõ. Além disso estas palavras nos 
daõ aintender duas coisas, huá he avasta extenção deste Imperio, eoutra hé que este 
Imperio hade ser naterra enão no Ceo» (trad. Sabino, 1814: 71-72, itálicos nossos). 

 

Depois de determinar esta invasão turca, responsável pelo desaparecimento textual do 

Papa e do Clero romano, que outros procedimentos censórios adota o tradutor Francisco 

Sabino Alz’ da Rocha Veira? Principalmente cortes estratégicos, uma metodologia que 

também utilizou, ainda que de modo muitíssimo mais discreto, ao verter do latim para o 

português o resumo que o Pe. Casnedi fizera da Clavis Prophetarum29. Na tradução de Le 

Cinquième Empire, vale a pena ler um extrato do capítulo que trata do início do Império de 

Cristo, do fim dos Reinos deste Mundo e dos dois Fieis, ou duas Testemunhas (S. João, 

Apocalipse, 11), que não cederam ao Anti-Cristo durante a governação deste:  

 «escreveraõ,ensinaraõ e protestaraõ contra os erros, que o AntiChristo, e seus 
Sequazes tem detempos atempos introduzido na Igreja, etem pôr este meio corrompido 
a Sam Doutrina de Jesus Cristo […], porque se serviraõ do Novo, e Velho Testamento, 
para combater as falças Doutrinas que osfalços Doutores introduziraõ na Igreja» 
(Capítulo XII, trad. Sabino, p. 223)30. 

 

Quem é o Anti-Cristo, que é dado como já vindo? Se considerarmos o posicionamento 

religioso do Anônimo no seu contexto histórico, com a hegemonia da Igreja Católica e as 

perseguições aos protestantes, a respostas fica evidente. A partir deste ponto, a tradução de 

Sabino procede a um corte de várias páginas de Le Cinquième Empire. Nesta longa elisão (pp. 

197-204), em que continua o comentário ao Apocalipse, o assunto é a diferença entre as 

duas Cidades – a Cidade Santa e a Grande Cidade –, a primeira interpretada como a 

verdadeira Igreja Cristã ou Jerusalém, a segunda como a Igreja Romana ou Sodoma: 

«Dans ce chapitre, il y est parlé de deux Cités. La Sainte est l’Eglise de nôtre Seigneur 
Jesus- Christ, & est ainsi appellée par une allusion à la ville de Jerusalem, qui est une 

                                                           
29«O tradutor baiano omitiu mais de um passo do texto latino de Casnedi, mas sem mutilar a substância do pensamento de 
Vieira; com uma única excepção» (Hernani Cidade, «Correcções e aditamentos», in Pe. Antônio Vieira, Obras escolhidas, IX, 
op. cit.: 272-276, referem-se 274 -5). Esta exceção consiste no corte da passagem sobre o restabelecimento da Lei Antiga que, 
segundo notícia recebida de Roma por Casnedi, teria impedido a Clavis Prophetarum de ser publicada. 
30As formas verbais estão no passado (-aõ equivale a -am). 
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figure de l’Eglise, & qui est ainsi appellée en divers lieux de l’Ecriture Saint. Et la Grande 
Cité est l’Eglise Romaine qui a son Siege sur les Rois de la terre, puis que le Pape qui est le 
Chef de cette Eglise, s’attribue le pouvoir de détrôner les Rois, & de disposer de leurs Couronnes, & 
que le Clergé & les Moines sont maîtres de l’esprit, & de la conscience des Rois, & les 
gouvernent à leur fantaisie & volonté. C’est ainsi que l’Eglise Romaineest appellé dans les 
versets 8 &15 de ce chapitre. Cette Grand Cité est aussi appellée Sodome& Egypte. 
Sodome à cause de la corruption de ses moeurs, & Egypte à cause de son orgueil & de 

sa tyrannie» (Le Cinquième Empire, Chapitre XII, pp.197-8, itálicos nossos). 
 

Embora a identidade do autor deste tratado seja anônima, várias passagens desta obra 

permitem depreender com facilidade que se trata de um protestante perseguido. Faz 

inclusive um grande elogio à Reforma e aos Libertadores da Igreja, como a Rainha 

Elizabete da Inglaterra, que livrara a Igreja Anglicana da tirania papal, e o Rei Gustavo 

Adolfo da Suécia, as Igrejas da Alemanha (Cap. XIX, pp. 426-7).  

A pedra que salta sem mãos e desfaz a poderosa estátua do sonho de Nabucodonosor é 

pedra libertadora para ambos os intérpretes, Vieira e o Anônimo, mas o entendimento do 

que possa vir a ser o futuro dos reinos descendentes do Império Romano é bem diverso. A 

pedra partirá os pés de ferro e barro da gigantesca estátua, os quais representam as 

potências erguidas a partir das ruínas romanas, mas para o Anônimo estas serão castigadas 

e destruídas — «Or c’est dans les états de cês Puissances, qu’est enfermée L’Eglise 

Romaine que nous croions étre la Babilone de l’Apocalipse». O Anônimo chega a afirmar 

peremptoriamente que nesta Babilônia reinam os pecados capitais, «l’orgueil, la violence, 

Sodomie, l’idolatrie & l’incredulité» (pp. 429-430), motivo por que discorre sobre estes 

durante mais sete páginas, prosseguindo na investida contra o quarto império, a Igreja 

Católica Romana. A destruição desta ocorrerá. E só depois disso terá lugar «le Regne & la 

Seigneurie & la grandeur des Roiaumes qui sont sous tous les cieux será donnée aux fideles, 

inmediatement aprés» (p. 442).  
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Este Reino grandioso é o Quinto Império. E, como se depreende, não terá o Papa nem 

um rei de Portugal a geri-lo, como pretendia o Pe. António Vieira31. Este Reino começará 

quando os dois grandes Inimigos da verdadeira Igreja, o Anti-Cristo e Satanás, forem 

vencidos, aquele «entierement détruit & l’autre jetté dans l’abîme»:  

«Le liement de Satan est ici mis entre la destruction de Babilone & la guerre de Gog 
& Magog & doit durer mille ans. Puis que Babilone n’est pas encoré détruite, mais 
subsiste & fait guerre aux Saints. Il s’ensuit que cette Prophetie n’est pas encore 
accomplie, & on ne sauroit faire voir aucun temps, que Satan ait été lié & n’est pas 
seduit les Nations […] L’Evangile n’a pas plutôt commence d’être prêché au monde, 
que Satan s’y est fortemente opposé, & a excité les Juifs contre les pauvres Chrêtiens, 
qui les ont horriblement persecutés. […] On trouve même par l’histoire que […] Satan a 
élevé plusieurs faux Douteurs, qui par leurs fausses doctrines ont troublé le cours de 
l’Evangile, & ont semé plusiers heresies dangereuses dans le monde. […]  Or 
l’Antechriste a change toute face de l’Eglise &de la Religion Chrêtienne, & y a introduit 
l’idolatrie& quantité d’erreus qui pervertissent la doctrine du salut &corrompent la 

pureté de l’Evangile» (Le Cinquième Empire, Chapitre XVIII, pp. 405-407; cf. trad.  
Sabino, pp. 340 -343). 

 

Embora o tradutor verta literalmente esta passagem, é mais que certo que não diz 

exatamente o mesmo que o original: o Anti-Cristo e a Babilônia não são compreendidos, 

como neste, como sendo o Papa e a Igreja Católica com os seus falsos doutores, os quais, 

promovidos por Satanás, impediram a consumação da verdadeira Igreja Cristã, ou seja, a 

que é comum a todos os fiéis autênticos. 

Como se constata, as concepções do Quinto Império defendidas por Vieira e pelo 

Anônimo divergem em substância, apesar fundamentalmente baseadas em provas textuais 

tiradas das Escrituras Sagradas, e provas frequentemente comuns, como no caso das duas 

passagens de Daniel (II e VII). Uma constatação incômoda a Sabino, que assume a 

                                                           
31 Note-se que, 1649, ano em que Vieira começara a escrever a sua História do futuro, é também iniciado o movimento 
revolucionário da Fifth Monarchy na Inglaterra. Entre 1649-1661, os Fifth Monarchists Men consideravam-se Santos e 
acreditavam que Cristo viria novamente à terra. Baseados nas profecias de Daniel e no Apocalipse, consideraram a iminência 
do Quinto Império geoplanetário, apontando a data de 1666 («número da besta») para este efeito. No ano de 1649, Charles 
I, Rei da Inglaterra, foi executado por determinação do parlamento, o que põe fim à monarquia absoluta e permite o 
estabelecimento da  república puritana da Commonwealth até 1660, quando se dá a restauração da monarquia. O líder Oliver 
Cromwell, depois intitulado Lorde Protetor Perpétuo, persegue os católicos e faz aliança com os judeus, acedendo ao pedido 
de Menasseh ben Israel para o restabelecimento da comunidade judaica, expulsa desde o séc. XIII por Edward I. Durante a 
guerra civil, os revolucionários de Cromwell foram chamados iron sides («partes de ferro»), uma referência pejorativa, mas 
provavelmente também uma alusão às partes férreas da estátua de Nabucodonosor (cf.Christopher Hill, God’s Englishman. 
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tradução, tentando arduamente converter o texto protestante de Le Cinquième Empire ao 

catolicismo de Vieira. Mas não sem contradições, o que deixamos para os teólogos 

estudarem.  

A tradução termina com a seguinte passagem de Isaías, mas acompanhada de uma 

confirmação do culto da Virgem Mãe pelo próprio Francisco Sabino Vieira e pelos jesuítas: 

«Eu sou o Senhor, Eu he que de súbito farei estas Maravilhas, quando chegar o seu 
tempo (Isaías, 60, 22)»/«Finis/ Deo Gratias Virginique Matri» (trad. Sabino, p. 416). 

 

Esta passagem – «Je suis L’Eternel, je hâterai ceci  en son temps (Isaías, 60, 22)» – 

encontra-se na página 490 de Le Cinquième Empire. Contudo, este tratado só acaba na página 

496, e com um salmo considerado profético, messiânico, castigador e compensador, 

contendo uma exortação aos responsáveis pelos Reinos do Mundo:  

«Maintenant donc, ô Rois, soyés entendus, Gouverneurs de la terre apprenés. […] 
Baisés le Fils de peur qu’il ne se courrouce, & que vous ne perissiés en ce train, quand sa 
colere s’embrasera tant soi peu. O que bien hereux sont ceux qui se retirent vers lui.» / 
«FIN.»32 

 

O que foi dito entre as páginas 490 e 496 e foi suprimido na tradução? Inicialmente, 

algumas informações atinentes ao contexto histórico do Autor e da edição de 1689 que 

lemos, o que abordaremos no tópico seguinte. Depois uma reflexão metatextual sobre o 

método de interpretação dos textos sagrados que utilizou, dizendo-se comprometido com 

o sentido literal e distanciado do uso abusivo do sentido místico e alegórico: 

 «Nous ne nions pas qu’il nous a des allegories & un sens mystique dans plusiers 
propheties de l’écriture, mais ce son des allegories usitées dans le langage des hommes, 
& le sens mystique des propheties n’est pas contraire, ni opposées au sens literal, mais il 
y a un grand rapport & merveilleuse convenance, entre le sens literal & le sens mystique. 

Il y a plusiers de propheties où il n’y a ni allegorie ni mystere» (Le Cinquième Empire, 
pp.492-3).  

 
                                                                                                                                                                                                 
Oliver Cromwell and the English Revolution, 1970. Relativamente ao Portugal sebastianista do séc. XVII, veja-se o Tratado da 
Quinta Monarquia de Frei Sebastião Paiva, ed. J. E. Franco, 2006.) 
32 «Agora, portanto, ó reis, sede entendidos, governadores da terra, instruí-vos. […] Beijai o Filho por temor, para que ele 
não se enraiveça e vós não pereçais quando isto ocorrer, quando a sua cólera se abrasar intensamente. Ó que felizes são os 
que se nele recolhem.» / «FIM.» 
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E prossegue com exemplos de alegorias – como em Isaías, 60-62, onde lê ―Jerusalém‖ 

como a Igreja Cristã, mas a Igreja liberta de Imperadores Pagãos (pseudocristãos) e do 

Anti-Cristo, durante mil anos. Então, investe metodologicamente: «il faut examiner les 

termes», quando houver dificuldades; «il faut les comparer», confrontar ambos os 

Testamentos, sem preconceitos; só assim «on trouvera le sens des propheties par lesquelles 

Dieu nous a predit les choses a venir» (Le Cinquième Empire, pp.494-5, itálicos nossos). As 

coisas futuras: como a realização da profecia do Quinto Império. Em outros termos, da 

História do Futuro. 

 

Neste ponto, algumas outras indagações abrem espaço: Sabino, ao dedicar-se à onerosa 

tarefa de traduzir Le Cinquième Empire, não o lera antecipadamente por inteiro e fora 

surpreendido ao nele encontrar um ideário que parece o vieiriano, mas que é de cariz não 

lusitano e não católico? Ou, então, Sabino (com os seus mestres jesuítas?), bom 

conhecedor do pensamento vieiriano, sabendo que Le Cinquième Empire era uma obra 

proibida em Índex pela Igreja Católica33, tomou a seu cargo a tarefa de traduzi-la, de modo a 

conhecer exatamente o que se passava? Ou será que Sabino subverteu o original, para 

alcançar que o resultado final da sua tradução fosse aceitável pelas autoridades católicas, e 

visto como meritório para si próprio, um estudante em vias de ingressar na idade adulta? O 

Anônimo teria conhecido as ideias e ações do missionário cristão e jesuíta, fazendo-lhes 

por isso algumas alusões agressivas? Sabino terá tido a intenção deliberada de dar a Vieira, 

ou de aproximar dele, o que tinha por mérito deste jesuíta, ou seja, a congeminação 

grandiosa de um novo tempo cristão, quando os inquisidores estariam esvaziados de suas 

                                                           
33«Appendix unica ad Indicem Librorum Prohibitorum» (junii, 1704, pp.17-18), in Index Librorum Prohibitorum Innoc. XI. P. M. 
(1681), 1726. Disponível:  
http://books.google.pt/books?id=rZU5AAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pt 
Cf. Index de 1711, 1786, 1819, 1841 e 1853. 
 

http://books.google.pt/books?id=rZU5AAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pt
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funções condenatórias, sobretudo as injustamente condenatórias? A tradução do intelectual 

baiano subverte o original, mas tê-lo-ia subvertido como uma espécie de reversão justiceira 

às ideias do inequivocamente cristão e católico Padre Antônio Vieira? Por que o esforço de 

construção de uma espécie de concórdia forçada entre diversos? Por que, nos fins do 

tempo colonial brasileiro, a retomada da tese da iminência do Quinto Império?  

As respostas ficam em aberto. Porém, em síntese, a tradução de Francisco Sabino Vieira 

revela o esforço para transformar uma obra cristã – mas inequivocamente protestante, 

antijesuítica e antipapal, publicada em La Haye – em uma obra aproximada do pensamento 

Pe. Antônio Vieira, um pensamento que circulara de várias formas antes de 1689, data da 

publicação do tratado franco-holandês. 

Os problemas da tradução de Le Cinquième Empire por Francisco Sabino Alz’ da Rocha 

Vieira (e seus possíveis assistentes ou mestres) excedem o campo dos sistemas linguísticos 

implicados. Subjacentes a estes problemas, estão os compromissos religiosos e políticos 

com o Reino de Portugal. Mas também uma vontade pré-romântica de justiça, na tentativa 

de resgatar o potencial humano do Pe. Antônio Vieira das injúrias de que fora alvo, daí, a 

lima agressiva do tradutor sobre o texto do Anônimo. 

 

2.2. Le Cinquième Empire e a questão da autoria 

 

O Autor de Le Cinquième Empire, no vigésimo e último capítulo, na parte final cortada 

pelo tradutor Francisco Sabino, afirma que esta obra foi escrita no princípio do ano 1684, 

para a sua consolação pessoal. Não a quis publicar, primeiro, para que não atribuíssem ao 

livro os males feitos aos Protestantes da França, a fim de mudarem de religião; depois, para 

que a obra não servisse de pretexto aos que, sob o peso da perseguição, preferissem 
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continuar a viver em França, hipocritamente, na esperança de que seriam salvos por Deus. 

Quando alguém é forçado a mudar de religião, diz, falta-lhe a tranquilidade de consciência e 

a saúde da alma.  Então, o melhor é retirar-se o mais cedo possível, sem esperar que o 

obriguem a isso.  

Mas agora, em 1688, afirma que há a esperança de que no próximo ano ou no seguinte, 

a Babilônia comece a cair e a Igreja do Senhor seja salva. Neste caso, a publicação do livro 

poderá ajudar aos que esperam com impaciência «la consolation & delivrance de Israël» (Le 

Cinquième Empire, p. 491). A versão inicial do tratado foi então ampliada, tanto para ajudar 

os abatidos, como para responder às objeções que lhe foram feitas e ainda para refutar os 

argumentos dos que propunham outros meios para a ruína da Babilônia e salvação da 

Igreja. E fez isto por amor à verdade, não para fazer «chicana», fez por respeito ao Espírito, 

que é o Autor das profecias. 

  Em outro capítulo muito mutilado pelo tradutor, o capítulo XVII, o Anônimo assevera 

que destruição da Babilônia começará pela França, devido às abominações e perseguições 

que procede, e que, depois, a ira de Deus atingirá a cidade de Roma, sede do Império Papal, 

o que afetará os Reis que praticaram com ela a idolatria e a chorarão: os Reis da Espanha, 

da Polônia, da Hungria, de Portugal, o Imperador da Alemanha e outros. Muitos Povos e 

Nações, afirma, já se converteram à Igreja do Senhor, a Reforma Protestante já atingiu 

vários países, pois Deus tem feito inúmeros milagres para a ajudar e manter as suas Igrejas. 

Assim, ocorreu em 1672, quando a França dominou quarenta lugares das Províncias 

Unidas e era esperado que dominasse todas, mas Deus decidiu outra coisa e, em três 

semanas, a França teve que abandonar todas as suas conquistas. Deus socorre os seus 

filhos quando eles se sentem perdidos. Outro milagre foi quando o Duque de Luxemburgo, 

que vinha para pilhar e queimar La Haye, foi retido pela neve. Contudo, enquanto a vitória 

não chega, as «povres Eglises» bem podem dizer:  
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«J’ai été emmenée en captivité & tracaffée, puis qu’une partie de ceux qui 
composoient ces Eglises sont attachés à des galeres, que d’autres sont enfermes dans 
dês prisions, ou dans Cloîtres, d’autres transportes dans l’Amerique parmi les Sauvages 
[…] & dispersés parmi diverses nations, & les autres enfin sont obligés malgré qu’ils en 
ayent de se prosterner devant une idole, & d’adorer contre le sentiment de leur 
conscience ce que les hommes ont fait. Puis qu’il n’y a point de tourment plus grand 
que celui de la conscience, aussi il n’y a point ce captivité plus dure & plus insuportable» 

(Le Cinquieme Empire, Chapitre XVII, pp.398-399). 

 

O Autor de Le Cinquieme Empire é bastante explícito em relação à contextualização 

histórica das suas experiências, mostrando-se um protestante muito próximo dos judeus e 

muito sensível à situação das Províncias Unidas. Embora a autoria deste tratado seja 

anônima, tem sido atribuída ao polígrafo Abel Boyer 34. Apesar de ser esta uma hipótese 

ainda por provar, se levarmos em conta a informação de que a tragédia Ifigênia de Racine, 

depois de traduzida por Boyer, fora inicialmente publicada como sua e com o título algo 

alterado, não é de eliminar a pergunta sobre a sua apropriação das ideias de Vieira e a 

possível acomodação delas à sua experiência pessoal e ao sistema protestante. 

O Anônimo é Abel Boyer? Este teria tido a oportunidade de ler algum escrito do jesuíta 

português ou de receber alguma informação sobre as ideias deste relativas ao Quinto 

Império? Quando o Anônimo afirma que reescreveu Le Cinquième Empire não por 

«chicana», o que estaria por trás disso? 

 

3. NOTAS FINAIS 

 

Um apócrifo é um texto não canônico, por vezes divergente do original, clandestino, 

com autenticidade não comprovada. Consequentemente, a investigação sobre textos 

                                                           
34 Abel Boyer (Castres, França, 1667? – 1729, Chelsea, Grã Bretanha), historiador, gramático e lexicógrafo reconhecido 
como autor do Dictionnaire Real Français et Anglais, publicado en La Haye, 1702.  Fez uma tradução livre da Iphigenie de 
Racine, que foi encenada em Londres, 1699, mas que foi publicada no ano seguinte com o título de Achilles or Iphigenia in 
Aulis, a tragedy written by Mr. Boyer. Era filho de um cônsul protestante e sobrinho de um pregador huguenote, com quem 
abandonou a França. Esteve na Holanda e exilou-se na Inglaterra. Dentre outras fontes, veja-se Francis Espinasse, «Boyer, 
Abel», Dictionary of National Biography (1885-1900), vol. VI, 1886: 107-8, obra no domínio público:  
 http://www.archive.org/stream/dictionaryofnati06stepuoft#page/106/mode/2up  

http://www.archive.org/stream/dictionaryofnati06stepuoft#page/106/mode/2up
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apócrifos, sobretudo quando fragmentários e ligados à situação de sujeitos «out of place», 

como é o caso do Pe. Antônio Vieira, pode transformar-se num manancial de questões em 

aberto que socavam a cada momento o terreno  a percorrer. Foi o que aconteceu com a 

procura de resposta para a pergunta sobre a existência de uma edição apócrifa da História do 

Futuro, Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo do Pe. Antônio Vieira, pergunta que 

enunciamos em voz alta, visto que suscita novas pesquisas, o que torna necessária a partilha 

de informações com a comunidade científica. Apesar do risco de provocar algum 

estranhamento nos que, contraditoriamente, exigem ser sempre o conhecimento 

professoral um campo estável de certezas redondas. 

Se a investigação tivesse ficado somente pelo confronto das ideias básicas de Vieira 

sobre o Quinto Império com a tradução realizada por Francisco Sabino Alz’ da Rocha 

Vieira, poderíamos ter acreditado que Le Cinquième Empire ou Traité dans lequel on faite voir 

para l’ Ecriture Sainte (La Haye, 1689), publicado anonimamente, era apenas uma  versão 

francesa de uma das obras em que o Pe. Antônio Vieira tratara o tema do Quinto Império. 

No presente trabalho, privilegiamos a História do Futuro não só pelo que conhecemos sobre 

esta obra e sobre Vieira, mas também pelo fato de haver na tradução do Traité por 

Francisco Sabino, trechos e ideias que se acercavam do referido escrito vieiriano, por vezes 

parecendo reproduzi-lo. Uma similitude intertextual cujo resultado, verdadeiramente 

irônico, faz deste tradutor-censor uma espécie de autor de uma História do Futuro do Quinto 

Império do Mundo apócrifa, nem a de Vieira tal como a conhecemos hoje, nem a do 

Anônimo. 

  Por outro lado, a leitura do original, Le Cinquième Empire, evidenciou que este livro 

setecentista, muito raro em Portugal, não é um apócrifo cuja autoria possa ser atribuída ao 

Padre Antônio Vieira, ainda que nele a profecia do Quinto Império se reproduza e 

expanda. Modulado em outra clave política e religiosa, a da reforma protestante sob regime 
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persecutório, Le Cinquième Empire impõe, caso o Anônimo tenha conhecido a argumentação 

vieiriana, que a hipótese inicial da sua apocrifia seja  sobreposta pela vigência de um tipo de 

mímesis irônica, situado no limiar da subversão e do plágio crítico (diferente da paródia).  

   A identidade discursiva do Anônimo não se confunde com a de Vieira. Se aquele diz 

condenar o peso da «fantaisie & volonté» católica sobre os Reinos do Mundo, este foi um 

visionário interveniente, seja através da sua majestosa versão portuguesa do Quinto 

Império, seja através da sua ação missionária e diplomática, tendo exercido voluntariamente 

a sua influência sobre os Reinos do Mundo, onde se fez uma testemunha destemida da 

Justiça. Ambas as versões da profecia Quinto Império, a protestante e a católica, fundeiam-

se em experiências pessoais e coletivas muito graves e distintas. 

Isto, porém, não significa que o Anônimo que escreveu o tratado e o fez publicar nas 

Províncias Unidas, onde Vieira esteve por duas vezes, desconhecesse as ideias deste 

missionário cristão, um polígrafo cujos papéis escritos viajaram de várias formas, inclusive 

fragmentária, descontextualizada e clandestinamente, algumas vezes maldosamente 

deturpadas. Não se pode ignorar também o fato de a palavra pregada ser, em quaisquer 

religiões, uma palavra que se publica oralmente, e por vezes por escrito, potenciando a 

produção de ideias a imitar de modo empático ou crítico. Além disso, do ponto de vista 

literário, a dominância setecentista do princípio literário da imitação com emulação tem sido 

patenteado em grande quantidade de textos. 

Não se pode ignorar tão pouco que a Europa tenha sido um palco de lutas religiosas no 

século XVII, nem que estas excederam o litígio radical entre católicos ibéricos e judeus, 

tendo sido fortemente marcadas pela fé e pela ação dos protestantes, dentre os quais os 

«huguenotes» franceses. É também sabido que tanto Vieira como o Anônimo, sem 

esquecer Boyer, andaram por caminhos de França e das Províncias Unidas (Holanda), 

frequentando meios religiosos povoados por perseguidos e exilados, muitos destes judeus, 
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à espera e à procura de um tempo-espaço de felicidade. O tema do Quinto Império é 

bíblico, é panreligioso, é congregador e compensador para todos os que sofrem e aguardam 

o resgate divino. E Vieira chegou mesmo a dizer que a forma de contar os impérios não era 

sua.  

É hora de nós, investigadores lusófonos, passarmos a dar mais atenção às variantes não 

portuguesas e não católicas do mito do Quinto Império. 
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UMA VIAGEM NO TEMPO E NO ESPAÇO 

 

 

Maria de Pompéia S. e Souza* 

 

 

Partindo de uma xácara1 retirada do Romanceiro de Garrett (1996) e intitulada “O 

Caçador”, pretende-se mostrar suas possíveis aproximações com algumas histórias 

portuguesas ambientadas no Brasil e também com alguns “causos” existentes no interior da 

Bahia, os quais continuam vivos no imaginário popular brasileiro. Quer-se demonstrar, 

ainda, que a influência moura nas xácaras garrettianas permanece viva, em suas 

correspondentes histórias brasileiras. 

Em Portugal, não é possível calcular a época dos contos tradicionais. Há uma 

mistura muito grande de raças e tipos que se fixaram na região antes dos mouros; portanto, 

a literatura oral portuguesa é uma fusão de histórias populares de várias procedências e 

surge da evolução natural e espontânea da tradição oral, fazendo-se necessária para o 

entendimento da vida em comunidade, como um elo para unir povos de origens tão 

diversas. Era transmitida de boca em boca pelos mais diversos contadores, nas ruas, nos 

palácios, nas cortes, etc. 

Naturalmente, todo esse material sofreu alterações à medida que se foi espalhando 

pelas diversas regiões e entre povos diferentes. É desse material que se serviram os 

                                                
* Professora de Literatura Portuguesa da UCSAL – Universidade Católica do Salvador. 
1 A xácara é uma composição híbrida, narrada em verso, com a mesma estrutura da Balada, 

diferenciando-se, apenas, na origem; gira em torno de um único episódio, e o assunto é 

melancólico, fantástico ou sobrenatural, reunindo elementos do épico, do lírico e do dramático. 
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escritores para a literatura escrita, dele se apropriando. Por isso é possível encontrar uma 

mesma história com versões diferentes por autores diferentes e em diferentes regiões. 

O conteúdo dessas xácaras transformou-se em contos. Como ainda não existia um 

gênero infantil, já que não havia distinção psicológica entre o adulto e a criança, o próprio 

conteúdo fantástico e rudimentar do conto oral se prestava ao público infantil. 

Para muitos autores, o conto é de origem céltica, enquanto, para outros, é de 

origem grega. Segundo Câmara Cascudo (1984, p. 166), “[...] em Portugal não é possível 

calcular a antiguidade dos contos tradicionais. A terra foi revolvida por muitas raças, 

caldeadas e fundidas em tipos que se fixaram nas regiões naturais”. Mais adiante, afirma 

Câmara Cascudo: 

Pela ordem e sua importância a literatura portuguesa como qualquer 

outra na espécie resulta de: a) fundamento comum das histórias 
populares de várias procedências, amalgamadas, fundidas, num processo 
inconsciente e poderoso de aculturação. b) influência dos livros e folhas 
de literatura popular com elementos da tradição e o contingente da 

imaginativa individual do autor. (Id., ibid., p.169). 
 

 

Do mesmo modo, as narrativas que chegaram até nós vindas de além-mar, sofreram 

os mesmos processos de transformação e aculturação. 

 A xácara “O caçador”, recolhida por Garrett no seu Romanceiro, conta a história de 

um caçador que, já exausto, com os cachorros cansados e tendo perdido o falcão, ao 

anoitecer procura abrigo numa mata sombria e, ao encontrar uma azinheira, se apoia para 

descansar. Era, segundo reza a história, “a mais alta que ali havia”. De repente, ele olha 

para cima e vê, lá no alto da árvore, uma jovem muito bonita cujos cabelos e olhos lhe 

chamam a atenção pela sua beleza: 

 
Foi a levantar os olhos, 
Viu coisa de maravilha: 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

723 

 

No mais alto da ramada 
Uma donzela tão linda! 
Dos cabelos da cabeça  
A mesma árvore vestia, 
Da luz dos olhos tão viva 
Todo o bosque se alumia!  
(GARRETT, 1996, p. 270) 
 

 

 A jovem, então, pede que ele não se assuste, pois ela é filha de reis e foi encantada 

por sete fadas para ficar 7 anos e um dia em cima daquela azinheira, e que, naquele dia, se 

estavam completando os 7 anos. Assim, diz a jovem:  

 

– Não te assustes, cavaleiro, 
não tenha tamanha frima, 
sou filha de um rei c’roado, 
De uma bendita rainha 
Sete fadas me fadaram, 
Nos braços de mi’madrinha, 
Que estivesse aqui sete anos, 
Sete anos e mais um dia; 
Hoje se acabam nos anos,  
Amanhã se conta o dia; 
Leva-me, por Deus to peço, 
Leva em tua companhia!  

(Id., ibid., p. 271). 
 

Ao ouvir o rogo da menina, o caçador pede que ela aguarde até o outro dia, pois 

ele, antes de tomar uma decisão, irá se aconselhar com uma tia. 

 
– Espera-me aqui, donzela, 
Té amanhã, que é o dia; 
Que eu vou a tomar conselho,  
Conselho com minha tia. 

(Id., loc. cit.) 
 

 Ao vê-lo afastar-se, a jovem o censura pela sua indelicadeza em abandoná-la 

sozinha: 
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– Oh, mal haja o cavaleiro, 
Que não teve cortesia: 
Deixa a menina no Souto 
Sem lhe fazer companhia! 

(Id., loc. cit.). 
 

Ao romper o dia, o cavaleiro volta, mas já não a encontra. Ouve uma grande 

tropelia de cavalos e fidalgos e conclui que levaram a menina. 

Triste e acabrunhado, mata-se com a própria espada: 

 
O triste do cavaleiro 
Por morto no chão caía; 
Mas já tornava aos sentidos 
E a mão à espada metia: 
– Oh, quem perdeu o que eu perco 
grande penar merecia! 
Justiça faço em mim mesmo 
E aqui me acabo co’a vida.  

(Id., ibid., p. 272.) 
 

Na Espanha, essa mesma xácara aparece numa coletânea de D. Ramón Menéndez 

Pidal (Menéndez Pidal, 1982), intitulada Flor nueva de Romances viejos, com o nome de “La 

Infantina Encantada”, seguida de um comentário, e que Garrett (Id., ibid., p.141) inclui em 

sua coletânea: “Composición singularísima por su elemento maravilloso de encantamiento 

y hadas, extraño, em general, al resto de nuestro Romancero” . 

Como se vê, o próprio Menéndez Pidal acha essa composição estranha às demais 

xácaras espanholas. Garrett comenta que os descendentes de Pelaio não incluíam a 

mitologia nos seus poemas, cantados ao som da lança no escudo e ao compasso das 

cutiladas. O sobrenatural dessa história parece-se mais com as crenças e superstições ainda 

hoje existentes na cultura portuguesa, falando das moiras encantadas e de outros mitos 

nacionais. E ele acrescenta:  
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[...] seja porém como for, o romance do “Caçador” pertencente à poesia 
popular portuguesa, é de imemorial antiguidade; e como tal lhe dou aqui 

lugar entre as relíquias mais originais da nossa primitiva literatura. (Id., 
ibid., p. 270). 
 

 

As xácaras iniciam sempre com a voz do narrador contando a história; em seguida, 

os personagens dialogam e vão costurando a fabulação. O final é geralmente trágico, com 

algumas exceções. Em algumas, insere-se uma lição de moral.  

A propósito da tradução inglesa do romance castelhano “La Infantina Encantada”, 

Garrett (Id., ibid., p. 260) ressalta que “[...] o texto português, como no-lo conservou a 

memória do povo, é muito mais belo e muito mais original do que anda nas Coleções 

Castelhanas”.  

“O Caçador” pode ser a matriz de um conto popular denominado “A Moura 

Torta”, o qual se apresenta coligido por vários autores com algumas variações, e que se 

espalhou oralmente por outros países e foi tomando as cores locais. Assim, o início e o 

final do canto sofreram inúmeras alterações, porém a influência moura é visível, 

principalmente nos encantamentos, na presença de fadas, bruxas, na relação com a água, na 

transformação dos personagens em animais.  

Essa narrativa oral fantástica serviu de fonte, como já mencionado, para a literatura 

escrita, naturalmente em versões as mais variadas, a depender dos seus narradores e das 

regiões de onde se originaram. 

É importante, porém, observar, como ressalta Nelly Novaes Coelho (1987, p. 25), 

que “[...] a fonte mais antiga da literatura popular maravilhosa integrada no folclore de 

todas as nações do mundo ocidental é a oriental”. Logo, alguns admitem que o conto tenha 

sua origem na primitiva literatura oral do Oriente, sendo a Índia seu grande veículo de 
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divulgação. Nela inspiraram-se os árabes, para, em seguida, transmitirem-na aos povos do 

Ocidente. 

O conto de “encantamento”, segundo Nádia Gotlib (1998), tem algumas 

características que o distinguem: personagens, lugares e tempos não determinados 

historicamente, descrevendo como as coisas deveriam acontecer, satisfazendo uma 

expectativa do leitor e contrariando o universo real. É uma forma que permanece através 

dos tempos, recontada por vários narradores, sem perder sua matriz. Geralmente, começa 

pela expressão “Era uma vez..., sendo transmitido oralmente ou por escrito através dos 

séculos, podendo ser recontada com as próprias palavras do narrador, sem que sua 

estrutura fundamental desapareça. 

Pertence ao mundo do maravilhoso, instituindo a presença de fadas, reis, rainhas, 

bruxas, gigantes, anões, objetos mágicos, metamorfoses. Ressalta a presença do herói ou da 

heroína e de obstáculos a serem vencidos. 

Segundo Garrett, a xácara em questão encerra uma moralidade – “ocasião perdida, 

ocasião que não volta”. E acrescenta:   

 

O tema deste romance, (divulgado na Europa, mas sobretudo na França, 
sob o título de “L’occasion manquée”) é a oportunidade de amar perdida 
por culpa do protagonista que, pelo seu caráter tímido e indeciso 
impróprio de um cavaleiro, rejeita adiando, o “serviço de amor”: mas 
pode significar também a recusa a afrontar o desconhecido e a situar-se 
num tempo transitório entre o real e o irreal. /“Hoje se acabam, nos 
anos/.Amanhã se conta o dia”/, receando a magia irradiante da donzela 
cujo encantamento, sugerido como nos contos  infantis, pelo 
maravilhoso popular, pode interpretar-se como símbolo da 
inacessibilidade. (GARRETT, 1996, p. 141-142). 
 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

727 

 

Fazendo-se uma aproximação dessa xácara com alguns contos portugueses e outros 

ambientadas no Brasil, denominados de “A Moura Torta”, é possível observar que nem 

sempre o conto se apresenta com esse título.  

Assim, em Contos Populares Portugueses, de Consiglieri Pedroso (2001), o mesmo 

conto é registrado nas versões: “As Três Cidras do Amor”, “A Menina e a Negra”, 

“Pomba”, e a “Princesa Encantada”. Alguns autores, como Sílvio Romero, Theobaldo 

Miranda Santos, Figueiredo Pimentel. Câmara Cascudo e Edil Silva Costa, registram-no 

com o nome de “Moura Torta”. A professora Ruth Guimarães (1989) o inclui no seu livro 

Lendas e Fábulas do Brasil com o título “A Pombinha e a Moura Torta”.  

Os contos, na sua essência, narram a mesma história, variando sempre o início e o 

final. Em alguns, há um entrelaçamento com outras histórias como a de “Rapunzel” e “Os 

Três Conselhos” até chegar ao episódio da “Moura Torta”.  

A parte inicial do conto se dá com um elemento mágico, mas que varia sempre: 

laranja, cidra, melancia, nozes, gamboa, podendo ser também garrafa e caixa. Os ajudantes 

mágicos também variam: ora é o pai, o rei, uma velhinha ou uma fada. 

As frutas têm de ser abertas onde houver água e onde houver água ou leite, como 

em Contos Populares do Brasil de Romero (2000), ou água ou vinho, como em Meus Romances 

de Cordel, da autoria de Haurélio (2011). 

As variações acima referentes ao tipo de fruta, como também à água, ao leite ou ao 

vinho, ficam por conta das diversidades regionais. 

A maior parte dos contos termina com a morte da Moura Torta. Só na versão em 

Cordel (Meus Romances de Cordel), a Moura é desterrada. 
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As punições em geral são bastante cruéis: amarrada no rabo de dois burros bravos, 

lascada pelo meio, como em Contos Populares do Brasil de Romero, morrer queimada e as 

cinzas serem atiradas ao vento, como aparece em Contos Tradicionais do Brasil de Câmara 

Cascudo, ou queimada em praça pública pelo povo, na versão de Contos Maravilhosos, 

coletânea de Theobaldo Miranda Santos (1958).  

Há também uma versão em que a personagem, colocada dentro de uma barrica 

cheia de navalhas abertas, espetadas de fora para dentro, e que é rolada montanha abaixo, 

morre toda cortada, como em Lendas e Fábulas do Brasil de Guimarães (1989), e Contos da 

Carochinha de Pimentel (1992). Em outra versão, o príncipe manda matá-la e, depois de 

morta, faz de sua pele um tambor e, dos ossos, uma escada para a menina subir para a 

cama, como está nos Contos Populares Portugueses de Pedroso (2001).  

As punições também variam conforme a região e apresentam semelhanças com as 

torturas medievais. 

Observando-se os contos brasileiros e analisando-se sua parte inicial e final, pode-se 

concluir que não só vieram de fontes diferentes, como também se adaptaram a nossa 

cultura. 

Sílvio Romero (2000, p.  101-103) nos apresenta uma “Moura Torta” coligida em 

Pernambuco cuja origem coloca como europeia: o ajudante mágico é o pai, três são os 

filhos, a fruta é a melancia, a pombinha rejeita os laços de diamante, ouro e prata e só cai 

no de visgo e, no final, a Moura morre amarrada nos rabos de dois burros. 

Já Câmara Cascudo (2000, p. 130-132) registra, no Rio Grande do Norte, uma 

versão na qual o rei tinha um filho único, o ajudante mágico é uma velhinha, as frutas são 
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três laranjas, a moça vira rolinha, o laço é um só, a Moura morre queimada, e suas cinzas 

são lançadas ao vento.  

Em Alagoinhas, interior da Bahia, numa versão colhida pela professora Edil Silva 

Costa (1998), um rapaz encontra três frutinhas (não identificadas), a moça vira rolinha e a 

Moura morre amarrada em quatro burros brabos. 

Em Contos da Carochinha de Pimentel, é visível a influência árabe. Os personagens 

têm nome árabe, a história fala do costume de o soberano passear incógnito pelo reino, de 

luxo, diamantes, pérolas, e a Moura morre num barril cheio de canivetes. Nessa história, 

não existem frutas mágicas. O rei sai pelo reino procurando uma esposa. 

Da amostra aqui citada, merece atenção a versão da Profa. Ruth Guimarães “A 

Pombinha e a Moura Torta”, por ser a que mais se distancia das versões populares. O 

conto apresenta uma linguagem elitizada e até mesmo poética, contendo expressões muitas 

vezes desconhecidas do público infantil como: a fada lhe deu três gamboas, três gamboas no 

surrão, risada argentina, o vento crestou a minha pele. E mais: piriricou o meu lábio, alisar a 

gaforinha, numa vozinha argentina; andava pelo meio da casa casquinando uns risos desafinados, 

parecia alegrinha, muito buliçosa e trêfega. 

Narrativa rica em detalhes, mistura vocábulos de origem indígena e africanismos, 

como também do nosso linguajar regional. A árvore é um ingazeiro, o cabelo encarapinhado, e 

tira um alfinete comprido da carapinha. 

 A palavra “gamboa”, pouco conhecida atualmente, além de se referir a pequeno 

esteiro na faixa do mar que enche e vaza com a maré, significa também um tipo de 

marmelo, segundo Houaiss (2001); “gaforinha”, significando cabelo assanhado ou 

encarapinhado, é de origem italiana e entrou em Portugal no final do século XIX. 
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 A palavra surrão, significando bolsa de couro encontrada em algumas regiões 

brasileiras, ainda de acordo com Houaiss, é de origem espanhola. 

 O conto da Profa. Ruth Guimarães deixa transparecer que teria sido reescrito 

através de alguma matriz portuguesa, pois, ao contrário dessa espécie de narrativa (oral), 

que é enxuta, emprega escassos detalhes e se concentra na ação, esta versão apresenta uma 

linguagem culta e um estilo elegante, enriquecidos pela abundância de detalhes. 

Confrontando-se o diálogo da pombinha com o jardineiro do rei, observa-se a 

elegância no conto constante de Contos da Carochinha, de Pimentel (1992, p. 44-45), contra a 

linguagem chula do conto português: 

 
Ó bondoso jardineiro, se não se importa, me diga como passa o rei com 
sua Moura Torta. 
 
 

E o jardineiro responde: 

 
Come bem e passa bem 
passa vida regalada, 
tão serena e sossegada, 
como no mundo ninguém! 

 

A pombinha, tristemente, canta: 

 
Ai pobres de nós, pombinhas, 
Que só comemos pedrinhas 
 
 

Nas três versões de Consiglieri Pedroso (2001, p. 303-304), registramos o seguinte, 

com pequenas variações entre elas: 

 
Hortelão da minha horta, como  
passa o príncipe com a sua 
negra cachorra e torta? 
 
 

O hortelão responde: 
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Passa bem e leva boa vida! 
 
 

A pomba, então, lhe diz: 

 
Coitadinha de mim, que ando 
aqui perdida.  
 

 

O diálogo se repete em alguns contos da nossa amostra, de maneira fragmentada, e 

em outros nem aparece; sendo apenas sugerido indiretamente. 

Na xácara inicial, que possivelmente deu origem às demais histórias, o protagonista 

é o caçador, que sai à procura de abrigo e encontra a princesa encantada em cima de uma 

árvore. Ao se transformar nas várias histórias da Moura Torta, esta passa a ser a 

protagonista, e é o príncipe quem dá origem ao nascimento da princesa através dos 

elementos mágicos. 

Somente no conto de Pimentel é que o príncipe Anuar, nos seus passeios, encontra 

à beira do rio, sob uma árvore, uma jovem muito bonita. Como nos demais contos, manda 

que ela suba na árvore e aguarde sua volta com o cortejo para buscá-la. 

Finalmente, é possível sentir quão forte é a imaginação popular no seu poder de 

transformação e na sua capacidade de se deslocar para as regiões mais inusitadas. 
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O REI TROVADOR, A RAINHA SANTA  

E O CAMINHO DE SANTIAGO 

 

Maria do Amparo Tavares Maleval1 

 

 

A Idade Média ibérica teve protagonistas notáveis, que se perpetuaram para além 

das fronteiras da Península e do tempo. Dentre estes, o Rei D. Dinis de Portugal, que 

particularmente nos interessa enquanto exímio poeta, a sua esposa D. Isabel, pela santidade 

reconhecida pela Igreja, e o Caminho de Santiago, que atrai ainda hoje os que buscam a 

ascese espiritual (mas não só). O Caminho, que alcançou o seu apogeu no século XII, foi 

via não só de peregrinos cultores do Apóstolo Tiago Maior como a Rainha Santa, mas de 

artistas, como os que proporcionaram a interação entre a poesia occitana e a autóctone, de 

cujo produto o Rei Trovador foi um dos maiores representantes. Essa interligação entre os 

três me motivou a rememorá-los, mesmo que de forma sucinta como convém ao 

momento, para assim homenageá-los e a alguns escritores que os têm eternizado em 

poesia. 

 

1. O CAMINHO DE SANTIAGO 

 

O Caminho de Santiago, notadamente o procedente da França, é o locus de um 

dos fenômenos mais duradouros no correr dos séculos: a peregrinação a Santiago de 

Compostela. No século XII, na chamada Era Compostelana, para esta Cidade Santa – a 

                                                           

1 Professora de Literatura Portuguesa e Galega (Graduação e Pós-Graduação) e Pró-Cientista da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro; bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

734 

 

terceira da Cristandade, ao lado de Roma e Jerusalém – acorria anualmente cerca de meio 

milhão de pessoas, número extremamente significativo para a época medieval.  

Já um dos maiores poetas brasileiros do século XX, Murilo Mendes, dentre tantos 

outros1, se interrogara sobre esse instigante fenômeno no poema “Caminho de Santiago”: 

 

Santiago de Compostela isolada no campo, 

Mas na tua direção marchou a Europa 

Pesquisando paralelos Corpo e estrela. (...)2  

 

Razão tinha o poeta de maravilhar-se ao refletir sobre a importância, para a 

Cristandade, daquele isolado lugar, junto ao Finisterre de então, num pequeno reino – o de 

Galicia – já praticamente sem soberania, terminando por integrar-se à coroa de Leão. O 

poema destaca que as multidões que para lá acorriam, de poderosos reis a humildes servos, 

eram atraídas por um Corpo Santo – o do apóstolo Tiago –, por um Caminho iluminado de 

estrelas. Daí decorreria uma possível origem do topônimo Compostela, campus stellae, anterior 

ao termo Santiago, que ser-lhe-ia acrescentado por ordem do Papa Urbano II (séc. XI)3.  

A origem dessa peregrinatio cristã leva-nos ao século IX, provavelmente entre 820 e 

830, quando ao Bispo Teodomiro de Iria Flavia – a diocese mais ocidental e periférica do 

então reino das Astúrias –, em estado de jejum e oração, seria revelado, no bosque 

Libredón, o sepulcro de São Tiago. Este, como sabemos, foi um dos discípulos mais 

próximos de Jesus, que o denominou e ao irmão João de Boanerges, isto é, filhos do 

trovão, porque poderosa como este as suas vozes ecoariam pelos confins do orbe; e em 

missão evangelizadora Tiago teria estado na Península Ibérica. No lugar indicado, que 

também guardaria os restos mortais dos discípulos do Apóstolo, Teodoro e Atanásio, fora 
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presenciada pelo ermitão Pelaio uma série de fenômenos estranhos, como luminosidades e 

anjos, também testemunhados por outros fiéis. 

Tiago Maior, irmão de João Evangelista, filhos de Zebedeu e Salomé, foi, segundo 

o registro da Bíblia (Atos dos Apostólos, 12, 1-4), degolado por ordem de Herodes Agripa 

I, rei da Judéia, no ano de 44, antes da Páscoa. Como poderia o seu túmulo ter sido 

identificado tantos séculos mais tarde na Galiza?... A lenda fala de uma trasladação 

miraculosa pelo mar e documentos da Igreja buscaram paulatinamente preencher o silêncio 

de séculos4. Destacamos que, no século VIII, um monge de Liébana, conhecido como 

Beato, em seus Comentários ao Apocalipse (776), acrescentou dados geográficos à predicação 

hispânica do Apóstolo, indicando, a partir de um mapa-mundi, situar-se em terras galegas a 

Achaia Marmorica, onde estaria enterrado o Apóstolo. Tais indícios interessariam à 

Arqueologia nos séculos XIX-XX, sendo que, a partir dos restos encontrados nas pesquisas 

empreendidas, concebeu-se a idéia de ter havido no local um sepulcro rústico no exterior, 

contrastante com um suntuoso interior composto de arcos e arcas de mármore, que 

tornava possível a identificação metonímica desse locus arcis marmoricis com a enigmática 

Achaia Marmorica5  

Lendas paralelas se acrescentaram às versões clericais documentadas, como a de 

que a Carlos Magno, que vivera até o ano de 814, já tivera sido sobrenaturalmente revelada 

a existência do sepulcro, para que o defendesse dos muçulmanos. Por outro lado, 

formulou-se a hipótese segundo a qual os restos mortais guardados no túmulo seriam, não 

de Tiago, mas de Prisciliano (c. 340-385), bispo reformista de Ávila, decapitado por ordem 

do Imperador Máximo sob a contestada acusação de heresia. Por ter sido muito influente 
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na Galiza, para aí o seu corpo teria sido trazido pelo mar, onde fora enterrado em ignoto 

lugar6. 

Aventou-se ainda a possibilidade de ser o culto a Santiago, e a San Milán, uma 

cristianização do culto aos Dióscuros, Castor e Pólux, que também se representavam 

montados em cavalos brancos, exterminando os inimigos. No entanto, a Compostela que 

se notabilizou é não apenas a do Cavaleiro mata-mouros, mas a do peregrino Apóstolo, 

tornado Padroeiro de Espanha; e ainda a do Anfitrião, sábio mestre e intercessor – daí ser 

tripticamente representado nas várias imagens (a cavalo, caminhante, sentado).  

As impressões que os peregrinos poderiam ter à chegada da cidade são 

representadas por poetas como Maria Consuelo Cunha Campos, Professora da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro recentemente falecida, a quem ora homenageio, 

sobretudo por sua sensibilidade: 

 

(...) Atopa-se o sepulcro indicado nas estrelas 

e vai xurdindo da morte a cibdá viva: 

suas pousadas, cregos, 

tendas e barracas, 

pregons e prazas, 

laúdes e guitarras, 

trovadores de capa parda 

cantos xondos, 

mendicantes e cortesans. 

 

Santo sedente, rogade por nós, 

Santo peregrin, rogade por nós, 

Santo guerreiro, rogade por nós. (...)7 
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Na Idade Média, a cidade de Santiago havia se tornado líder espiritual e centro 

eclesiástico do reino asturiano, no qual se organizou a luta pela expulsão dos árabes que, a 

partir do século VIII, se haviam instalado na Península Ibérica. Daí que os muçulmanos, 

sob o comando de Almanzor, em 997 a tenham destruído e ao seu templo, que fora 

concluído no século anterior por Afonso III. Mas foi respeitada a tumba inaugural, diante 

da qual orava um ancião. Reconstruída sobre a Arca, foi consagrada em 1003; depois, 

transformada em fortaleza (1037-1066); e em 1075 iniciou-se a atual basílica, de beleza 

incomum. 

A peregrinação intensificou-se até atingir o seu máximo prestígio no século XII. 

O locus Iacobi foi neste século transformado em villa Compostellana, e o seu primeiro 

arcebispo, Diego Xelmírez, tomou importantes medidas político-administrativas e culturais 

para fomentar a peregrinatio. Datam da sua época a Historia Compostelana e o Liber Sancti 

Jacobi8. Este último, destinado a esclarecer dúvidas relacionadas ao culto de Santiago e ao 

Caminho, ficaria conhecido como Códice Calixtino, por atribuir-se a sua autoria ao Papa 

Calixto II (1119-1124). 

Dentre os peregrinos famosos figuraram vários reis, sendo o primeiro deles 

Afonso II, o Casto (790-842). E, embora pelos caminhos de Santiago também se 

aventurassem comerciantes, marginais, mercenários e artistas, certamente que o geral das 

pessoas era impelido a percorrê-lo por motivos religiosos. Reportemo-nos à época, 

magistralmente recriada por Maria Consuelo Cunha Campos no poema “Botafumeiro”: 

 

(...) Do fondo da Idade Media rexurden 

intensas corporacións de peregrins farrapentos: 

van camiño de Santiago, face pálida, bordon na man 

que o xexún, esmorecido, fai tortorear o camiño. 
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Dan os físicos ós peregrins meiciñas; 

danlle os curas vestidos novos 

arrecendendo, do fume balsámico, 

corpos suxos e fedorentos. 

 

Na nave coagulada, ó coro das ladaíñas 

balanzan botafumeiros 

péndulos de un tempo 

en que xá non velan no vaivén da fumaza 

cabaleiros en vexilias de armas. 

....................................................... 

 

Van pola entrada do tempo 

en resonancias 

romarías de barons e bispos 

............................................ 

 

Levan grosas alfaias e comestibles 

escudeiros, toda a criadagen 

carrozas e cabalos. 

Por todo o camiño de penitencia 

van pobres e van ricos, 

vai o pan de cada día,  

a pousada de cada noite 

e a abundancia de a cotio: 

vai o exceso parello co a carencia 

polo camiño de Santiago.9 

 

Dentre os peregrinos movidos pela fé encontravam-se santos historicamente 

localizados, como S. Francisco de Assis (c.1181-1226) e a rainha Santa Isabel (c.1269-1336), 

de que me ocuparei a seguir.  
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Antes, gostaria de destacar que, nos sermões dedicados a São Tiago no Codex 

Calixtinus (séc. XII), ao se proceder à amplificatio característica do gênero através da 

etimologia dos nomes, acentua-se que „Tiago‟ significa „suplantador‟ e que, tal como o 

indicado pelo seu nome de batismo, o Apóstolo suplantou as fraquezas da carne e a 

tentação demoníaca, alcançando a vida eterna. Confira-se, por exemplo, o sermão XV do 

livro I do citado códice, que analisamos em estudo anterior10. Aí insiste-se igualmente na 

exegese do nome „Boanerges”, dado por Jesus Cristo aos irmãos Zebedeus, Tiago e João. 

Significando „filhos do trovão‟,  como este, que “fere as nuvens, emite relâmpagos, faz 

tremer a terra e a rega com a chuva”, Tiago, que começou “a trovejar primeiro”,  

demonstrou com sua prédica ser Jesus o prometido pela lei e pelos profetas: “pleno do 

Espírito Santo, feriu as nuvens judaicas com a sua prédica. Enfrentou a malícia dos judeus, 

a dureza de seu coração, a inveja”11. E patentizou os benefícios advindos de aceitar-se a 

Cristo, ameaçando com os tormentos eternos aos infiéis.  

Enfim, através da pregação explicou as sagradas escrituras, exaltou a Cristo e 

confundiu-lhe os opositores, vencendo-os com arrazoados contundentes, envergonhando-

os com o testemunho da autoridade bíblica, aturdindo-os com os milagres operados12. 

Possuiu o poder da palavra persuasiva, como D. Dinis o da poesia; e como a Rainha Santa, 

que certamente o teve como modelo a ponto de empreender viagem à sua basílica, 

suplantou os limites da matéria, alcançando a santificação. 

 

 

 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

740 

 

2. A RAINHA SANTA 

 

A crônica da Vida e milagres de Dona Isabel, Rainha de Portugal, fonte primária do 

século XIV13, investe na sua santidade já anunciada pela ascendência e práticas da infância. 

Filha dileta do rei D. Pedro III de Aragão e da neta do imperador Federico II da Alemanha, 

D. Constança, foi sobrinha-neta, por linhagem paterna, de Santa Isabel da Hungria, em cuja 

homenagem recebeu o nome. A crônica medieval informa que, ao nascer, apresentava-se 

recoberta por uma pele de modo a não aparecer-lhe membro algum – portanto, envolvida 

como um presente –, a qual foi guardada pela rainha sua mãe em uma caixa de prata, como 

relíquia14. Portanto, como nas hagiografias, a sua biografia apresenta-a predestinada desde o 

nascimento para uma existência invulgar. 

Em continuação, o avô paterno, D. Jaime de Aragão, a distinguiu dentre os 

demais descendentes e a criou, dizendo por vezes que ela “avia de seer a melhor molher 

que saíra da casa de Aragom”15. Também o pai a destacou, considerando-a “muy estremada 

das outras moças por bondade e por mesura”16. Antes de continuar, gostaria de destacar o 

uso do termo „mesura‟ em uma crônica hagiográfica, já que o termo é mais típico da 

literatura cortês, significando “comedimento, moderação, justa medida; cortesia, maneira 

palaciana”17.  

Retornando aos predicados que prefiguravam a santidade de Isabel ainda criança, 

em Aragão, dentre eles sobressaia a sua religiosidade, dedicando-se com afinco a “rezar 

oras e em servir a Deus por jeûu e por esmolas”18.  

Aconteceu que seu pai, embora querendo retê-la para si, terminou por cedê-la em 

casamento19 ao rei D. Dinis, já no trono de Portugal por lhe haver falecido o pai, Afonso 
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III, em 1279. Dessa união resultaram a filha D. Constança, que se casou com o rei de 

Castela20, e D. Afonso, que seria o quarto rei português deste nome.  

Como rainha, continuou a sua vida de devoção21, humildade22, doçura, paciência, 

magnanimidade e caridade estremadas23, dedicando-se à proteção e esmolas aos carentes, à 

construção e manutenção de hospitais, abrigos, igrejas e mosteiros, como o de Santa Clara 

em Coimbra. Desejou inclusive professar a Ordem das Clarissas24, para o que teria de 

despojar-se de todos os bens materiais, e só não o fez em atendimento aos que a 

aconselhavam a continuar dispondo deles para banefício de tantos25. 

 Notabilizou-se inclusive como pacificadora das rixas entre o seu marido26 e 

parentes chegados, como o irmão, o filho-herdeiro, etc. Segundo a crônica, o fazia mesmo 

que à custa de seus próprios bens: “ela dava do seu, por viirem a paz e a amor”27. Chegou 

mesmo a ter propriedades e rendas confiscadas pelo marido quando em litígio com o 

Infante28; mas, pela sua “umildade e mesura”29, foram-lhe devolvidos. Novamente o termo 

„mesura‟, a inscrevê-la no universo do Trovadorismo. E a humildade, ao franciscanismo. 

Dela se escreve que não guardava rancor sequer em relação à luxúria do marido30, 

que a crônica imputa aos maus conselhos de alguns, “que o queriam envolver em pecado 

de luxuria”31. Ao contrário, criava-lhe os bastardos decorrentes das muitas infidelidades – 

“mandava que se veessem ante ela e dava a eles de vestir e de comeer e criava-os”32. 

Afonso Lopes Vieira (1878-1946), no poema “Tentação de Santa Isabel”, retoma 

o comportamento da rainha em relação às traições do cônjuge – segundo a crônica, quando 

lhe vinham contar sobre as amantes do marido, “começava a rezar e a leer por seus livros 

ou a departir (falar) em algûas cousas que fossem a louvor e serviço de Deus com sas donas 

e donzelas”33.  
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Na versão do poeta saudosista português, a maledicência é atribuída ao demônio, 

tentando-a sem sucesso: 

 

Em Coimbra, ao pôr-do-sol, 

O Demônio, em grande traça, 

Cantou à cheia de Graça 

Disfarçado em roussinol: 

 

– Enquanto rezais, senhora, 

Por vossa divina lei, 

Sabeis onde pára agora 

O vosso marido, el-rei? 

 

(Ave-Maria, dizia 

Santa Isabel, e sorria.) 

 

– De Dona Aldonça nos braços 

El-rei arde-se em desejos: 

Oh! Como dão os abraços, 

Oh! Como trocam os beijos! 

 

(Ave-Maria, tornava 

Santa Isabel, e rezava.) (...) 34 

  

Refere-se o poeta ao conhecido caso do rei com D. Aldonça Rodrigues, de que 

resultou o nascimento do seu primogênito, D. Afonso Sanches, particularmente estimado 

pelo pai, até por ser como ele poeta. Mas este não foi o seu único relacionamento amoroso: 

teve vários, e vários filhos bastardos, como por exemplo o também poeta e letrado D. 

Pedro, conde de Barcelos, fruto da sua relação com D. Grácia Froes.  
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Enfim, o poema opõe dois traços do perfil de cada um: dela a devoção e 

santidade, demonstrada inclusive pela ausência de ciúmes ou rancor; dele, a sensualidade, 

que representou em versos antológicos sobre o amor e a „coita‟ deste procedente. 

Em 1326, ainda não completado um ano da morte do marido, de quem cuidou 

com desvelo durante a doença e encomendou muitos ofícios para a salvação da sua alma, a 

rainha empreendeu viagem a Santiago de Compostela, onde esteve durante os festejos 

comemorativos do Padroeiro em julho; lá chegando, “foi de pee com gram devoçom atá a 

eigreja” “u jaz o corpo de Santiago apostolo”35 e, mostrando o seu desprendimento por 

vaidades e riquezas, fez-lhe tão preciosas oferendas como jamais fora visto até então: 

“diziam os da eigreja de Santiago que ali erom que [nom] era [em] memoria de omêes em 

aquel tempo que tam nobre e tam rica oferta a nehûa pessoa viissem dar aa eigreja de 

Santiago”36. Dentre as doações efetuadas encontrava-se “a mais nobre coroa que ela avia 

com muitas pedras preciosas, e os mais nobres e melhores panos, apostados com muito 

aljoufar, pedras ricas [e] penas, que [em] vivendo com elrey, seu marido, vestira”, etc.37.  

Pelos muitos milagres em vida e após a morte que dela se documentam, dentre 

eles muitas curas e o perfume que exalara do seu cadáver durante os nove dias do traslado 

– morreu em Estremoz38 e foi sepultada, por vontade própria no Convento de Santa Clara 

em Coimbra, em túmulo por ela mesma edificado39 –, foi beatificada40 em 1516 por Leão X 

e canonizada por Urbano VIII em 162541.  

Enfim, o que nos interessa por agora é que essa rainha, cuja santidade foi 

reconhecida pela Igreja, suplantou os percalços da matéria como S. Tiago e como S. 

Francisco, cuja orientação42 abraçou na humildade, na caridade e na paciência, buscando 

levar o amor onde existia o ódio. Inclusive, ao enviuvar, segundo a crônica, vestiu o hábito 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

744 

 

da Ordem das Clarissas43, e habitou junto ao convento que construiu e manteve, só não 

isolando-se nele pelo motivo já antes lembrado: da necessidade de manter-se no século para 

continuar ajudando aos necessitados, e à própria Ordem, com os seus bens. Sua relação 

com o franciscanismo foi, pois, muito forte, sendo-lhe inclusive atribuída a 

responsabilidade de trazer para Portugal as idéias mais importantes de Joaquim de Fiore (c. 

1135-1202), abraçadas pela ala espiritualista dos franciscanos. 

Portanto, valorizou o Caminho naquilo que de tem de mais específico: uma via 

espiritual. E o rei D. Dinis? Qual a sua relação com este?... 

 

3. O REI TROVADOR 

Certamente que D. Dinis não se deslocou como peregrino a Santiago, nem foi 

autor de „cantigas de romaria‟ como outros trovadores que, mesclando sensualidade ao 

culto do Apóstolo, se reportaram às peregrinações e templos como lugares de encontros 

amorosos, num claro sincretismo do cristianismo com os cultos pré-cristãos que se 

perpetuavam, dos quais se ausentava a noção de pecado com relação ao sexo. Tais são, para 

só citarmos alguns nomes, Airas Nunnes, Airas Carpancho, Paio Gomes Charinho, Pedro 

Amigo de Sevilha, Johan Perez d‟Avoin, Meendinho44. 

Mas, como trovador, e o mais fecundo dos Cancioneiros galaico-portugueses45, 

interagiu, mesmo que indiretamente, com os artistas caminheiros oriundos da Provença. O 

contexto favorecia: nem podemos nos esquecer que Raimundo de Borgonha, agraciado por 

Afonso VI46 com o condado de Galiza em 1090, era irmão de Guido de Borgonha, que 

tornou-se o Papa Calisto II. Este, incentivou sobremaneira a peregrinação, a ponto de lhe 

ser atribuída a autoria do Códice Calistino. E grande era o número de peregrinos e colonos 
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franceses em Compostela e arredores, sendo que na cidade existe uma rua até hoje 

chamada do Franco e o Caminho Francês continua sendo importantíssima via de 

peregrinação jacobeia. 

Sabe-se que D. Dinis foi também um excelente administrador e promotor 

cultural, sendo da sua iniciativa a criação do ensino universitário em Portugal, bem como a 

obrigatoriedade do uso da língua portuguesa em documentos, além de na literatura. Afora 

as suas inúmeras qualidades, como por exemplo a de homem de visão, ao qual Fernando 

Pessoa47 (1967, p. 31) se refere como  “o plantador de naus a haver”,  interessa-nos 

sobretudo a sua fecunda atividade poética.  

Provinha de uma estirpe de poetas: bisneto de Sancho I, considerado o primeiro 

dos trovadores portugueses; neto de Afonso X, o Sábio, de Leão e Castela, exímio trovador 

de cantigas marianas e outras; e filho de Afonso III, em cujo período a lírica trovadoresca 

galaico-portuguesa alcançou seu apogeu (entre 1245-1280). A sua educação aprimorada – 

com o concurso dos mestres Domingo Anes Jardo e Aymeric d‟Ebrard, provençal que se 

tornou bispo de Coimbra,  e o contato com as cortes ilustradas do seu avô materno e do 

seu pai –, aliada ao seu natural talento, fizeram dele um prolífico autor de cantigas, em sua 

maioria dotadas de cunho original. Nelas se entrelaçam a herança do lirismo autóctone com 

a dos poetas occitanos, amálgama para o qual certamente foi de fundamental importância o 

Caminho jacobeu.  

A propósito, o poeta brasileiro Guilherme de Almeida (1890-1969), em seu 

discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, 1932, se refere a este enlace na bela 

imagem da “fina e perfurante raiz da árvore sonora”, que “alastrou-se, estirou-se, 

subterrânea, longa, verrumante, furando a rocha funda dos Pirineus, varando as terras 
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eriçadas de Espanha, para rebentar o solo simples e laborioso da Galiza e aí respirar, tomar 

fôlego e subir no ar em planta nova e forte”48. Mas, frisa ele, encontrou na Galiza “um 

lirismo próprio, original”; “já aí cantava pelo ritmo mais velho dessa língua, pela monotonia 

plangente e repetida do verso „paralelístico‟ (...) as suas serranilhas soluçadas de alalas”. Até 

que “pelo seu caule se enroscou a árvore moça e estimada de Provença. E, juntas e 

trançadas, cresceram no céu pastoril. E, na voz e na sombra da árvore dupla, começou a 

bailar o ritmo novo, estrangeiro, dos „troubadours‟”49. 

Interessa-nos por ora particularmente a referência feita pelo citado poeta do 

Modernismo brasileiro a D. Dinis: “Já então reinava, metrificando a vida, a corte poética 

d‟El Rei Dom Denis”. Mas, ajuíza Guilherme de Almeida, “o Rei Trovador não invejava o 

provençal, porque sentia que „os proençais soem muy bem trobar” mas “non hã tal coyta 

qual eu ey sem par”...50. Refere-se, assim, a versos da conhecida cantiga metadiscursiva de 

D. Dinis, que coloca a questão da sinceridade poética, apresentada como distintiva entre os 

portugueses e os provençais com os seus estereotipados exórdios primaveris: 

 

Proençaes soen mui bem trobar 

e dizem eles que é com amor; 

mais os que trobam no tempo da frol 

e nom em outro, sei eu bem que nom 

am tam gram coita no seu coraçom 

qual m‟eu por mha senhor vejo levar. (...)51 

 

Referenda Guilherme de Almeida – aliás profundo conhecedor da lírica medieval, 

a ponto de compor vários poemas decalcados nas cantigas de amigo, por mim analisadas e 

reunidas em publicações anteriores52 – essa considerada tônica do lirismo português : 

“Verdade! Dom Denis descobria, definia e fundava, assim, intuitivamente, a poesia mais 
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poética, o lirismo mais lírico, a melhor poesia e o maior lirismo de todas as línguas.”53 E 

acrescenta: “Só mesmo a tristura dulçurosa de Portugal e a doçura triste do português 

seriam capazes de dar o que faltava – sentimento e alma – à bravura e gentileza da canção 

de Provença”54. 

Não caberia nos limites de uma comunicação desenvolver de forma satisfatória a 

questão da sinceridade poética, nem os juízos de valor relativos à especificidade do lirismo 

de língua portuguesa. Mas somos tentados a entrar no jogo proposto pelo trovador, a partir 

dessa confissão de sinceridade, e ver um vislumbre da relação do rei com sua rainha na 

cantiga55 “Mesura seria, senhor, / de vós amercear de mi”56. Nem podemos nos esquecer 

que por repetidas vezes ela é caracterizada, na crônica medieval que a retrata, como 

„mesurada‟.  

Então, diz a cantiga do Rei Trovador: 

 

 (...) Pero sabe nostro senhor 

que nunca vo-l‟eu mereci,  

mais sabe bem que vós servi,  

des que vos vi, sempr‟o melhor 

que nunca eu pudi fazer; 

porem querede vos doer 

de mim, coitado pecador. (...) 

 

Se não é um mero artifício retórico-poético herdado da lírica occitana o 

estabelecimento do panegírico da dama incomparável em qualidade, quem mais que a 

mesurada, a generosa, a gentil Isabel seria merecedora de ser considerada aquela que Deus 

“fez valer / mais de quantas fezo nacer”?... Mas, se o trovador há “de morrer / sem vo-lo 

nunca merecer” – isto é, sem merecer a compaixão da dama –, nega-lhe por isto o 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

748 

 

reconhecimento de “prez” e o “loor”. Logo, a compaixão é que a tornaria digna de 

enaltecimento.  

No entanto, em outra cantiga assumiria o modelo provençal para louvar a 

„senhor‟ inigualável por suas qualidades sobretudo morais: “prez”, “bondade”, “sabedor / 

de todo bem e de mui gram valor, / e com tod‟esto é mui comunal / ali u deve; er deu-lhe 

bom sem,” “leal”. Destaque-se que entre tantas virtudes se encontra até a humildade (se 

assim entendermos o significado indicado pela expressão “mui comunal”) que, como 

vimos, a crônica também atribui à rainha; e que apenas duas vezes a cantiga se refere às 

qualidades físicas da dama: “fremosura” e “beldad”, cercadas pelas muito mais numerosas 

que comprovam a sua beleza de caráter e de educação (fala “mui bem” e ri “melhor / que 

outra mulher”). Trata-se da cantiga 

 

Quer‟eu em maneira de proençal 

fazer agora um cantar d‟amor, 

e querrei muit‟i loar mha senhor 

a que prez nem fremosura nom fal, 

nem bondade; e mais vos direi em: 

tanto a fez Deus comprida de bem 

que mais que todas las do mundo val. (....)57 

 

Quem, portanto, a destinatária da cantiga primeiramente indicada? A rainha 

apresentada na crônica como sempre disposta ao perdão? Ou uma outra dama, inacessível 

aos apelos do trovador? Interessa menos a resposta do que a forma admirável com que o 

poeta soube instaurar a dúvida e fugir do lugar-comum do elogio da dama sem par, pondo 

em xeque a sua „mesura‟ por criticar-lhe a falta de compaixão diante do muito que a serviu, 

apesar de „pecador‟ – termo (e/ou correlatos) que, aliás, se encontra em várias outras das 
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suas cantigas, em expressões como: “e querede vos doer / de mi, pecador”58; “que pecados  

forom os meus / que nunca tevestes por bem / de nunca mi fazerdes bem”59; “mais que 

gram coit‟a de sofrer / quem é coitado pecador!”60.  

Enfim, se D. Dinis não peregrinou pelos caminhos jacobeus, nem sequer cantou 

as romarias, no entanto não deixou de com ele se relacionar nessa interação poética 

propiciada em grande parte pelo mesmo. Como também não teria deixado de transfigurar 

em poesia aquela que foi a rainha sem-par na história de Portugal, pois muitas são as 

cantigas que ou privilegiam ou se restringem a cantar da dama os seus dotes morais, em 

detrimento dos físicos. Ex.: “Pois que vos Deus fez, mha senhor, / fazer do bem sempre‟o 

melhor / e vós em fez tam sabedor, / unha verdade vos direi, / se mi valha nostro senhor: 

/ erades bõa pera rei”61.  

A Isabel ou a outras damas cantou de forma admirável. Como o Apóstolo 

Boanerge se notabilizou pela palavra, embora fundamentalmente poética a de um, retórica 

a de outro. Da mesma forma que também a rainha se aproximou de Tiago Maior, mas pela 

via da santidade, como vimos. E os três – a Rainha Santa, o Caminho de Santiago e o Rei 

Trovador –, cada um a seu modo, se tornaram protagonistas de histórias que se 

entrecruzam e que se perpetuam. 
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1
 Cf., a propósito, Maleval, 1997, p. 5-24. 

2 Mendes, 1994, p. 583. 

3 José Pedro Machado (1984, Vol. I p. 438-439) refere-se à sua origem obscura, assentada na lenda 
da descoberta milagrosa do túmulo do Apóstolo no século IX, na Galiza, graças a uma estrela. Daí 
o étimo possível campus stellae – o campo da estrela –, embora observe que “aquela denominação latina 
(...) não explica com facilidade a moderna”. Xesús Ferro Ruibal (1992, p. 206-207), além de referir-se a tal 
significado, acrescenta, com base no Códice Calixtino do século XII, o de nome próprio de mulher 
“feitiña, ben composta”. Registra, igualmente, remetendo para o Cronicón Iriense (século XI- XII), a sua 
derivação de compositum tellus, “terra composta ou fermosa”; ou ainda, a sua derivação de compositum, que 
em Virgílio assume o significado de “lugar de enterramento”. Este tem sido ultimamente o mais aceito, 
com o concurso da Arqueologia, já que, a partir de escavações feitas no final do século XIX e 
meados do XX (Andrade Cernadas, 1995, p. 44-45), concluiu-se que a Cidade se desenvolvera a 
partir de uma Igreja, construída sobre um túmulo românico. 
4 Existe uma carta falsamente atribuída ao Papa Leão (séc. V a VI), que, largamente divulgada no 
século IX, incentivou a peregrinação. Do século VI a VII é o Breviarium Apostolorum, escrito com o 
objetivo de “defender uma origem apostólica direta de algumas das principais comunidades cristãs do Ocidente” 
(Andrade Cernadas, 1995, p. 42). Nele se anunciava que o Apóstolo fora o evangelizador da 
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Espanha, e que por isto estaria enterrado num lugar desconhecido da Península Ibérica 
denominado Achaia Marmorica. Corroborada a notícia por Santo Isidoro, bispo de Sevilha (570-636), 
no De ortu et orbitu patrum, obteve larga divulgação, sobretudo por monges irlandeses, ativos 
propagandistas da obra isidoriana. 

5 Andrade Cernadas, 1995, p. 42-43. 
6 Ferro Ruibal, 1992, p. 474. 

7 Campos, 1995, p. 144. 

8 O livro V é um Guía medieval do peregrino. No capítulo IV refere-se aos Três Hospitais do Mundo, 
assinalando os três pontos mais importantes da peregrinação medieval: Jerusalém, Roma e Santiago. 
Reza o capítulo que “son lugares santos, templos de Deus, lugares de recuperación para os benaventurados 
peregrinos, descanso para os necesitados, conforto para os enfermos, salvación dos mortos e auxilio dos vivos”. E 
conclui: “quenqueira que erguesse estes sacrosantos lugares, sem dúbida que estará em posesión do reino de Deus” 
(López Pereira, 1993, p. 75). A inventio clerical firmou, portanto, a sacralização da Cidade e 
arredores, sendo interessante observar que, nestes, o topônimo Monte do Gozo já indicaria as bem-
aventuranças esperadas pelos peregrinos. 
9 Campos, 1995, p. 142-143. 

10 Maleval, 2009, p. 58-62. 

11 Liber, 1998, p. 176; traduzimos. 

12 Liber, 1998, p. 177; traduzimos. 

13 Conforme defende seu editor, J. J. Nunes. 

14 Vida, 1921, p. 19. 

15 Vida, 1921, p. 20. 

16 Vida, 1921, p. 21. 

17 Vasconcelos, p. 55. 

18 Vida, 1921, p. 20. 

19 Fora também solicitada pelos filhos dos reis da Inglaterra e da Sicília, preferindo o pai cedê-la a 
D. Dinis, que já era rei e a quem não a ligavam laços de parentesco que demandassem do Papa 
dispensa para o casamento. O casamento, que pela primeira vez no reino português teve “escritura 
antenupcial, segundo o direito romano” (Ferreira, 1985 p. 342), oficiou-se em Barcelona por 
procuração, em 1288. 

20 Morreu prematuramente, aos 25 anos, em 1313; e o marido, no ano anterior. Mas deixaram 
descendentes: D. Afonso, que herdou o trono castelhano, e D. Leonor, que foi rainha de Aragão 
por casamento com o primo.  
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21 Seguia todas as práticas de oração recomendadas pela Igreja, bem como o jejum, a confissão e 
comunhão, as “sete obras de misericórdia”: dava de comer, de beber e de vestir aos necessitados, 
visitava os enfermos, enterrava os mortos, socorria os endividados, remia os cativos... 

22 Costumava, em rituais religiosos, lavar e beijar os pés, inclusive chagados, de pessoas humildes. E 
era parenta chegada de todos os reis cristãos da sua época! (Vida, 1921, p. 67) 

23 Como bem resume Maria Emília Ferreira, “Dotava com as suas próprias rendas as raparigas 
pobres e educava os filhos dos cavaleiros sem fortuna. Quando da fome de 1233, os seus celeiros 
alimentaram Coimbra” (Ferreira, 1985 p. 343). 

24 Segundo Almir de Campos Bruneti (Lenda do Graal no contexto heterodoxo do pensamento 
português, Lisboa, 1974, p. 73), endossado por Luís de Sousa Rebelo (1983, p. 106-107), ela 
desenvolveu “vigorosa acção para fazer de Portugal o reino do Espírito Santo na Terra, a união 
perfeita de rei, nobreza, clero e povo numa entidade mística cuja realização quase chega a 
cristalizar-se com os primeiros reis da dinastia de Avis”. 

25 Vida, 1921, p. 58. 

26 Ou ainda entre a discórdia do rei de Castela, seu genro, com o de Aragão, seu irmão. 

27 Vida, 1921, p. 31. 

28 Em um desses litígios (1323), já se preparavam ambos para combater, quando a Rainha, sozinha, 
cavalgando uma mula, ia de uma frente de batalha a outra, buscando demovê-los da guerra. E o 
conseguiu, pelo que no local, hoje Rua do Arco do Cego próximo ao Campo Pequeno em Lisboa, 
uma inscrição o atesta (Vida, 1921, p. 40).  

29 Vida, 1921, p. 38. 

30  Prova disto é que cuidou dedicadamente do marido, quando adoeceu de morte, e encomendou 
muitos ofícios em prol de sua alma. 

31 Vida, 1921, p. 29. 

32 Vida, 1921, p. 30. 

33 Vida, 1921, p. 29. 

34 Vieira, [s.d.], p. 54. 

35 Vida, 1921, p. 51-52. 

36 Vida, 1921, p. 53. 

37 Vida, 1921, p. 52.   

38 Fora ao encontro do filho, para tentar evitar guerra entre este, rei de Portugal, e seu neto, rei de 
Castela (Vida, p. 69).   
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39 Seus restos mortais foram posteriormente transferidos “para o novo convento, mandado 

construir por D. João IV, em substituição do antigo, que as águas do Mondego invadiam, e 

depositada em cofre de prata e cristal” (Ferreira, 1985, p. 343). 

40 Para Coimbra e seu bispado. 

41 Também foi escolhida para padroeira da Academia das Ciências de Lisboa desde que começou a 

funcionar como entidade independente, em 24/12/1779. Aí existe um quadro a óleo em que é 

representada com traje de freira (Vida, 1921, p. 2). 

42 Cf., nos escritos de São Francisco (1988, p. 69-70), as Admoestações relativas às virtudes, que 

teriam sido seguidas à risca pela Rainha Santa: “1. Onde há caridade e sabedoria, não há medo nem 

ignorância. 2. Onde há paciência e humildade, não há ira nem perturbação. 3. Onde à pobreza se 

une a alegria, não há cobiça nem avareza. 4. Onde há paz e meditação, não há nervosismo nem 

dissipação. 5. Onde o temor a Deus está guardando a casa (cf. Lc 11, 21), o inimigo não encontra 

porta para entrar. 6. Onde há misericórdia e prudência, não há prodigalidade nem dureza de 

coração.” 

43 Cf. Vida, 1921, p. 51: “E logo em aquela hora que elrey finou (...) vestio o avito de S. Clara...”. 

44 Desenvolvemos o assunto em  estudos anterior. Cf. Maleval, 1997. 

45 Dele se registram 72 cantigas de amor, 51 de amigo, 3 pastorelas e 11 cantigas satíricas. 

46 Ele inclusive aboliu o tributo que era pago pelos peregrinos em Valcácer, o que facilitou a 

peregrinação. 

47 Pessoa, 1967, p. 31. 

48 Almeida, 1937, p. 243-244. 

49 Almeida, 1937, p. 243-244. 

50 Almeida, 1937, p. 244. 

51 Lang, 2010, p. 228. 

52 Cf. Maleval, 1999, p. 121-140. Cf. também Maleval, 2002, onde se encontram coligidas as 

“cantigas neotrovadorescas” de Guilherme de Almeida e de outros poetas brasileiros. 

53 Almeida, 1937, p. 245. 

54 Almeida, 1937, p. 245. 

55 Segundo especialistas como Henry Lang (2010, p. 89), a “concepção e a exaltação do amor como 

sentimento incompatível com o casamento”, característica do poesia amorosa provençal, não 

encontrou respaldo entre os trovadores portugueses. 
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56 Lang, 2010, p. 226. 

57 Lang, 2010, p. 225. 

58 Lang, 2010, p. 220. 

59 Lang, 2010, p. 229. 

60 Lang, 2010, p. 233. 

61 Lang, 2010, p. 204.  
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ÍNDICES DE LITERATURA E DE IDENTIDADE CULTURAL LUSITANAS  
EM NARRATIVAS AMAZÔNICAS 

  
 

Maria do Socorro Simões1 

 

A poesia (se entendermos por isso o que há de 
permanente no fenômeno que para nós tomou a 
forma de "literatura") repousa, em última análise, 
em um fato de ritualização da linguagem. Daí uma 
convergência profunda entre performance e poesia, 
na medida em que ambas aspiram à  qualidade do 
rito.. Utilizo aqui esta palavra despojando-me de 
toda a conotação sacra."  (Performance, recepção e 
leitura. Paul Zumthor. Tradução de Jerusa Pires 
Ferreira e Suely Fenerich) 
 

 

Antes de passar à leitura, propriamente dita, dos textos portugueses e das narrativas 

paraenses, talvez se devesse fazer algumas poucas considerações sobre:  literatura na sua forma 

oral e na sua modalidade erudita.  

Sugere-se, como postura inicial, a exclusão de todo o juízo de valor, que, tantas vezes, 

têm dificultado a acordância entre os afeiçoados ou estudiosos  de uma ou de outra forma de 

produção. É preferível considerar que não se trata de manifestação superior ou inferior, mas de 

níveis de conhecimento diferentemente estruturados. 

Para Robert Scholes (1977) a narrativa oral se distingue, profundamente, da escrita 

quanto a sua forma, porém, culturalmente falando, sua diferença não é significativa,  enquanto 

que para  Milman Parry : “A literatura subdivide-se em duas partes, nem tanto  por haver duas 

espécies de cultura, mas por haver duas espécies de forma : uma parte da literatura é oral, a 

outra é escrita.” Ao realizar uma demonstração sobre a composição oral da Ilíada e da Odisséia ,  

                                                
1 Universidade Federal do Pará. 
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o crítico acentua que a literatura composta oralmente se distingue da literatura escrita mas à 

base de sua forma do que de seu conteúdo (SCHOLLES, 1977, p. 13-15).  

É indispensável que se recorde o legado recebido, pela narrativa escrita, das formas de 

produção oral da Grécia antiga e o do Norte da Europa. Nas distintas vias seguidas, com o 

intuito de se estabelecer diferenças e de se verificar aproximações entre essas duas 

manifestações, os juízos praticamente se repetem: elas se distinguem mais explicitamente na 

sua modalidade de expressão. Trata-se de uma arte verbal, que, às vezes, se mostra na sua 

forma oral, às vezes, se configura na sua feição escrita. 

Aos poucos a literatura oral e popular vai criando “foro de cidadania” nos meios 

acadêmicos, mas os que fizeram as primeiras investidas nessa área de estudos e de pesquisa 

enfrentaram as discriminações de puristas desavisados que teimavam em marginalizar  essa 

produção, esquecendo-se de que ela já tinha sido alvo de renomadas  e respeitáveis 

investigações .2 

Aproveito esta oportunidade, em que as discussões se fazem em torno de cultura e 

identidade, para ressaltar que oralidade atende, sobremodo, há uma discussão que se tem 

empreendido há cerca de mais ou menos vinte anos, quando autoridades uniram-se a 

estudiosos e pesquisadores para reconhecer que há muito mais que pedra e cal como referência 

do patrimônio cultural da humanidade.   

Daí, a consideração da existência de um patrimônio cultural imaterial referenciado em 

elementos intangíveis, mas igualmente representativos do homem, no seu percurso terrestre, 

                                                
2 - Vide estudos de Vladimir Propp, Paul Zumthor, Menéndez Pidal, Câmara Cascudo, Lévi - Strauss, 
entre outros. 
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materiais estes identificados nas tradições, nos saberes, nas línguas, nas festas, nas lendas e 

mitos e em outras tantas manifestações, transmitidas de geração em geração.  

A UNESCO deu-se conta da importância e da complexidade que envolve a 

proteção deste dito patrimônio cultural e imaterial e tem tentado definir e consolidar 

instrumentos que propiciem o seu reconhecimento e a sua defesa. Governos, organizações 

não-governamentais e comunidades têm se interessado em reconhecer, valorizar e preservar 

este patrimônio intangível.  

No Documento “Convenção do Patrimônio Mundial (1972)”, art. 261. Alínea V, 

§1º, sugere-se que o Poder Público, comunidades e até pessoa física devem proteger o 

patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.  

No nossa caso, em particular, temos tentado cumprir esta missão, com um 

registro, bem representativo de narrativas orais da Amazônia paraense com a formação de um 

acervo com mais de 5.300 depoimentos 

A cultura imaterial é o conhecimento que não foi ensinado por meio de livros, 

registros formais ou ensinamentos sistemáticos, mas sim, o conhecimento transmitido na 

prática, na forma oral ou por meio de gestos, de geração para geração. Tradição e transmissão 

de conhecimento são fatores essenciais para a continuidade da cultura intangível, também 

chamada de cultura imaterial, e para a construção da identidade um grupo, povo ou nação. 

      Transmitido de geração em geração, esse patrimônio é mantido e permanentemente 

recriado pelas comunidades e grupos em função de sua interação com o meio em que vivem e 

com a sociedade mais ampla. 
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Francisco José de Jesus Topa, professor da Universidade do Porto, afirma que tudo 

aquilo que procuramos nas manifestações literárias escritas é possível encontrar nas formas 

orais, no domínio da formação, da informação, no prazer estético, da reflexão ou do 

entretenimento.  

Consideramos que se trata de uma modalidade de literatura que atinge de formas 

diversas todos os indivíduos.  E independentemente da nossa condição social, cultura, 

geográfica, etc. em algum momento da vida... as rimas infantis, os contos populares, os 

romances tradicionais, provérbios, anedotas... fizeram parte da nossa experiência lúdica, com 

grandes possibilidades formativas. 

Não há como desconhecer que a experiência, a vivência e o interesse pela 

preservação da matéria oral constitui uma parte significativa do nosso patrimônio cultural. 

Lembrando que se trata de um patrimônio com que entramos em contato desde a 

mais tenra idade. Um patrimônio que nos ajuda a crescer, a interiorizar certos valores, a 

desenvolver certas facetas do nosso raciocínio e a dimensionar a nossa sensibilidade e, 

enquanto patrimônio que, sendo também coletivo, colabora na formação dos partícipes da 

comunidade histórica e sócio-cultural, de modo geral. 

Vale destacar que se trata de um patrimônio de raízes antigas, quase a se perder de 

vista, o que constitui um motivo adicional para a nossa atenção e respeito. Daí, a confirmação 

de que a matéria oral é uma espécie de museu contemporâneo, que continua vivo, porque se 

renova a cada nova experiência de contar, a cada performance, como preceitua Paul Zumthor. 

Ainda há que se destacar as marcas que, por exemplo, a literatura oral deixa registrada 

em outras linguagens presentes em nossa vida urbana, sinal inequívoco da sua capacidade de 
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sobreviver às sucessivas mudanças históricas e sócio-culturais. O cinema, a música, a 

publicidade fazem-se modernamente carreados de ícones tradicionais das manifestações orais.  

Enquanto representação verossímil do mundo, encontramos na poesia oral - com 

matizes próprios da cultura empírica assimilada pelos seus produtores - todos os grandes temas 

universais: desde a alegria à solidão, desde a vida à morte, passando pelo deslumbramento 

perante o cosmos e por uma vasta gama de emoções que suscitam. O real transfigura-se, é 

representado / imitado / subvertido por quem eleva uma nova realidade nas palavras 

encadeadas numa certa musicalidade verbal. Comprometida com o homem, com a sociedade, 

esta poesia humilde, mas prenhe de registros atinge ainda, sem preconceitos, a própria 

decomposição do mundo, criando textos em que se apresentam ao ouvinte / leitor ficções em 

que a subversão dos sentidos chega ao ponto de criar universos que habitam o domínio do 

fantástico e / ou do surreal. Não há como negar estas possibilidades conferidas à oralidade. 

         Para Dilthey, em oposição ao sentido fragmentário e  ao caótico do ocorrido, 

que definem a vivência, a experiência referenciada através da narrativa oral seria índice de 

concatenação, de encadeamento, “fruto das interconexões propiciadas  [...]  pelo narrar que 

resgata o passado” (Apud SOARES,1988). 

         O corpus do Programa de Pesquisa “O imaginário nas formas narrativas orais 

populares da Amazônia paraense “é um exemplo do “modo supremo da experiência de vida” e 

modo como essa experiência se sedimentou na memória do homem amazônida. A cada passo 

dos textos assiste-se ao desfilar de quem divide a vida entre a floresta e o rio, enquanto 

transmigra para um mundo fantasioso de seres encantados com os quais, também,  divide seu 

espaço e experiência. 
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Vale destacar, as inúmeras narrativas recolhidas, além de serem de riqueza ímpar, 

tanto do ponto de vista da quantidade 3, quanto do ponto de vista da qualidade e diversidade4, 

são um depoimento vivo da presença vária de colonizadores que, aqui tendo estado, deixou 

marcas indeléveis que passaram a compor  uma verdadeira colcha de retalhos de manifestações 

culturais . Ressalte-se, então , que,  apesar de nada ser tão impressivo quanto a própria 

Amazônia, a experiência fundamentada a partir do convívio com o colonizador-mor 

surpreende o pesquisador à medida em que convive com o corpus.5 

Por conseguinte, quando se cotejam os relatos, torna-se praticamente impossível não 

se perceber o quanto há de ressonância lusíada nas      “ narrativas orais populares da 

Amazônia paraense”. 

Para Lévi-Strauss (1971), os mitos são transformações de outros mitos e, embora a 

identidade do grupo seja preservada, cada mito modifica-se ao nascer, bastando para isso a 

troca de narrador; assim sendo a cada mudança se impõe a reorganização do conjunto. Câmara 

Cascudo ( 1972), de certa forma, sintetiza este pensamento, ao afirmar que o texto jamais é 

“uno e típico, mas tecido de elementos vindos de muitas origens, numa fusão que se torna 

                                                
3 - O Programa de Pesquisa “O imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia 
paraense”, conta hoje com treze projetos, orientados por  dezessete professores, com  trinta e três 
bolsistas de Iniciação Científica. O acervo já se aproxima de quatro mil depoimentos de cerca de mil  
informantes.  
4 - A diversidade do material pode ser constatada, quando se observa o número de projetos (13) de 
interesse de profissionais das mais diversas áreas : lingüística, teoria literária, semiótica, sociolingüística, 
pragmática, antropologia, pedagogia, comunicação e  informática. 
5 - A influência ibérica está enfaticamente presente no corpus. Muitas expressões que os habitantes da 
região consideram particularmente amazônidas são, na verdade, resquícios da presença portuguesa ou 
espanhola. Cite-se, como exemplo: “ilharga”- sf. lado do corpo humano, flanco. Do vocabul. portug.  
medieval; “obra de” - loc. Ibérica corrente no espanhol; “enrascado” - expressão popular em Portugal, 
derivada do vocabulário náutico português : “rasca” sf. rede de arrastão, antiga embarcação portuguesa. 
Expressões extraídas  da narrativa  “Ouvi a matinta “ ( Santarém conta...) 
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nacional pelo narrador [...] e internacional pelo conteúdo temático.” (CASCUDO, 1972, p. 

303).  

Em “Matrizes impressas da oralidade” (1995), Jerusa Pires Ferreira considera que 

“temos a tendência de atribuir à tradição oral um peso excessivo, um poder de originalidade de  

criação que não é tão somente sua” (FERREIRA, 1995, p. 46), a pertinência deste comentário 

nos remete às situações narrativas em que se pode muito claramente observar intersecção dos 

planos distintos numa constante realimentação entre o oral e o escrito. Muitas das novidades 

que impingimos  às manifestações orais não são mais do que  as chamadas “matrizes 

impressas” de que fala a autora. 

A observação das narrativas orais recolhidas na Amazônia paraense aponto para a 

presença do que se poderia facilmente identificar com a literatura escrita de outros tempos e 

continentes, confirmando os teóricos do conto popular que enfatizam uma constante 

replasmação de categorias e de motivos, em círculos intermináveis, acerca dos quais não se 

pode afirmar quando e onde tudo começou,  nem quando e onde terminará.   

Dentre as possibilidades de aproximação com os textos paraenses, sem dúvida, a que 

chama mais atenção, diz respeito ao sabor lusitano que perpassa inconfundível por tantos 

deles. Independente de qualquer teoria que possa justificar essa refundição, poder-se-ia 

considerar uma de caráter inconteste: ninguém desconhece o quanto o Pará guarda na sua 

cultura da marca do homem português. 

Nos momentos finais da écloga Crisfal (1977) o leitor depara-se com um dos exemplos 

mais lídimos do que os teóricos de literatura chamariam de metatexto. 
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O idílio amoroso vivido pelos personagens, em clima de sonho, enfim se desfaz com 

o despertar do personagem central, que divide a função de narrador na história; fechado o 

relato, o autor6 coloca o observador diante de uma pertinente questão teórica: o enredo ali 

posto não é criação sua, ele apenas o transpôs: 

 

“Isto que Crisfal dizia, 

assim como o contava, 

ua Ninfa o escrevia 

num álamo que ali estava, 

que ainda então crescia. 

Eu o treladei7  dali.” 

 
A história gravada em um álamo em crescimento enfatiza o profundo sentido de um 

amor que não deveria ficar à mercê de maus pensamentos, que pudessem vir a maculá-lo: 

 

“ Dizem que foi seu intento 

de escrevê-lo em tal lugar, 

para, por tempo alçar, 

onde baixo pensamento 

lhe não pudesse chegar.” 8 

 
Quando se lê a narrativa codificada no Programa de Pesquisa IFNOPAP como: 

A01Czben080593-V9, não é possível ignorar os elementos que se cruzam em dois textos 

separados por quase cinco séculos. 

                                                
6 - É o autor, mesmo, que aí se coloca em primeira pessoa: “Eu o treladei dali” , e não o narrador em 
terceira pessoa que iniciou o relato. 
7 -FALCÃO (1977), p.142. 
8 - idem 
9 - O código correspende às seguintes informações : a narrativa foi recolhida pela pesquisadora Lúcia 
Santana (A), gravada na primeira fita (01), em Belém (CZ), bairro de Bengui (ben), na data assinalada, 
sendo esta a  quinta (V) narrativa da fita. 
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Existe na vida dos habitantes de Caramundongo uma árvore especial. Nela há uma 

máscara gravada e aqueles caçadores, como, de certa forma, a Ninfa de Crisfal, ficam atentos ao 

movimento que a máscara faz na “casca de pau”: 

“ Uma árvore de pau, ainda existe, ela tem uma  careta feita de uma pessoa na árvore,  
[ ...] que tem época que está em cima, que tem época que está embaixo, e é na casca de pau 
que é feito aquilo.” 
 
Os moradores daquele lugarejo relacionam os acontecimentos bons ou maus com 

a posição daquela “careta” na “arvore de pau”. Quando ela se alteia é índice de que a 

prosperidade se avizinha, se o movimento é inverso então a aldeia é assolada de temores. 

Cocteau, nos memoráveis “Versos de circunstância”, deixou uma mensagem que, 

também, se ajusta ao tema da narrativa oral e ao da écloga Crisfal, ainda que relacionada com 

um outro tipo de objeto de proteção - o “nome”, ou seja, a identidade, o caráter, ou quem 

sabe, o próprio “ser”  e o seu destino: 

“ Em vez de gravá-lo em mármore 
Guarda o teu nome numa árvore, 
Que ela crescendo, hás de ver 
Teu nome também crescer.” (COCTEAU, s.d., p. 70) 
 
Em Crisfal, o relato dos amores entre o pastor Crisfal e a noviça/pastora Maria é 

produto de ficção. As belas imagens que afloram nessa écloga, considerada a obra-prima do 

bucolismo português, se fazem pelo ato criador do poeta. Toda a articulação lingüística e 

urdidura temática, que se ajustam numa estrutura textual muito  bem elaborada, comprovam a 

postura profissional do autor consciente da sua função, aquele que dá à forma uma realização 

única, uma execução particular. 
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Em “Uma árvore do Caramundongo”, a narrativa não passa por esse esforço 

laborativo, e assim se confirma que a referencialidade do texto oral é tão evidente quanto o 

labor criativo da literatura escrita. Enquanto a linguagem da literatura oral tem a marca do 

coloquial e da simplicidade, mesmo quando apresenta nível conotativo, aquela é assinalada 

pelo alto grau de elaboração. O contador de histórias vale-se das narrativas para transmitir os 

valores da sua comunidade, seu modo de existências e suas expectativas de vida, sua 

identidade, enquanto que o autor do texto, dito erudito, está, sobretudo modernamente, ligado 

na auto-referência, elevando o texto, às vezes, a níveis simbólicos  extremados. 

Em 1521, quando do casamento de D.Beatriz e da sua partida para Sabóia, Gil 

Vicente escreveu a Tragicomédia Cortes de Júpiter(1965),  em que a Providência, mandada por 

Deus, ordena a 

“Júpiter, como rei dos elementos, fizesse consertar bons planetas e sinos para a 
viagem ao longo do Atlântico, pelo estreito de Gilbraltar e através do Mediterrâneo, 
até de portos mais próximos de Sabóia” (MICHAELLIS apud VICENTE, 1965, 
p. 225) 
 

Assiste-se, através da versátil pena vicentina, a nobreza portuguesa, o clero, fidalgos, 

cortesãs e representantes do provo, de modo geral, acompanhando a frota até a foz do Tejo, 

metamorfoseados em fauna marinha: 

“Sairám desta cidade 
toda geralidade 
dos nobres por esse mar. 
Não com velas nem com remos, 
mas todos feitos pescados.” (VICENTE, 1965, p. 236) 
 
A cada passo do texto surpreende-se o humor de Gil Vicente a estabelecer 

associações. A metamorfose a que ele submete os portugueses, nobres ou não, acontece numa 
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relação direta da categoria, classe social, aparência, situação econômica, conduta com os tipos 

variados de “pescados”. Assim, à determinada altura ele refere-se aos Cônegos da Sé 

transformados em “figuras de tonhinhas”, e um pouco mais adiante diz: 

“Sairám as regateiras 
em cardumes de sardinhas, 
nadando muito ligeiras, 
desviadas das carreiras, 
por nam topar co´as tonhinhas” (Idem, p. 237-238). 
 
Essa não é a primeira, nem única, vez que Gil Vicente traz à tona o 

envolvimento de Cônegos com regateiras e virgens “fabricadas”10. O quadro criado pelo 

dramaturgo para demonstrar os perigos a que estavam sujeitas as regateiras e/ou virgens, 

quando assediadas por padres libidinosos,  lembra, particularmente, um dos personagens mais 

presentes nas narrativas da Amazônia paraense: o boto. 

Da família dos cetáceos, como as toninhas - “peixe-boto” (Aurélio, 1986), o boto 

amazônida povoa as narrativas metamorfoseado em rapaz, de belo porte, sedutor e sempre 

disposto a envolver “cunhatãs” incautas ( ou não ), mas, na maioria das vezes, predispostas ao 

amor: “ nessa ida ao meio da floresta, quando eu levantei a minha vista eu vi aquele homem [...] em chapéu. 

Aí, me arrepiei todinha”  11 

Na economia do acervo das narrativas paraenses, cerca de trinta por cento das 

histórias são de botos. Com tão expressiva representatividade, o personagem  poderia tornar 

os enredos repetitivos e fastidiosos, todavia isso não acontece, porque o boto “ifnopapiano” 

se apresenta nos relatos em formas variadas e em situações igualmente diversas. Há botos de 

                                                
10 - Lembrar o motivo que determina  a “perdição” da D.Brísida, personagem do Auto da Barca do 
Inferno: “que criava as meninas/ pera os cônegos da Sé”, com os seus “virgos postiços”. 
11 - F01Czcre140993-II, narrativa recolhida pela pesquisadora Tânia Pantoja (F) fita 01, cidade de 
Belém(CZ), bairro da Cremação (cre). data explícita no código, segunda narrativa da fita(II). 
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todos os tipos e para todos os gostos, por exemplo, há os que preferem rapazes (SIMÕES, 

1995, p. 19). 

Nem sempre o cetáceo paraense se apresenta na sua forma masculina, algumas 

vezes, os jovens ribeirinhos são assediados por fêmeas (botas), tão sensuais e sedutoras quanto 

os botos machos. 

Sabe-se que forma canônica presente na gênese do discurso da narrativa oral - 

“Era uma vez...” - desloca o ouvinte e o próprio narrador para um mundo de encantamento, 

regido por uma nova ordem, aparentemente diferente da do mundo natural. A aceitação dessa 

nova ordem, contudo, não implica em distanciamento absoluto do narrador/construtor desse 

discurso mítico. Percebe-se a cada passo identidade e familiaridade inegáveis entre o espaço 

histórico e o mundo dos encantados. 

A estranheza dos acontecimentos não é exatamente uma negação da realidade 

cotidiana do contador de histórias. A referência, disfarçada pela formulação lingüística, aparece 

sempre como elemento pontual dessas narrativas - halo, às vezes, tão tênue que dificulta o 

estabelecimento dos limites: até onde o real, até onde o imaginário. 

Em algumas narrativas, são encontrados botos, homens, mulheres convivendo 

pacificamente - dividindo espaços, folguedos, amantes, etc.  

Guardadas as devidas proporções, como “os cônegos da Sé”, do texto vicentino, 

que disfarçados de “toninhas”, se punham em busca de “sardinhas”, para devorá-las; os botos, 

salvo alguma exceção, têm objetivos muito claros: divertirem-se nas festas ribeirinhas e 

“devorarem” as “sardinhas” amazônidas indefesas , que, talvez, precisem navegar noutras 

“correntes”. 
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Ainda nessa linha de investigação, pode-se relacionar com tópicos da Literatura 

Portuguesa um ciclo de narrativas relatado por contadores da região do Marajó: nas 

proximidades de Cachoeira de Arari, em plena baía, emerge, de tempos em tempos, uma ilha.  

De fauna e flora exuberantes, essa ilha é guardada por um cavaleiro armado. De 

porte altivo e nobre, o vigia desse espaço encantado recebe os que o visitam com fidalguia. Ao 

visitante é dado o direito de levar uma relíquia da ilha. Em algumas versões, a relíquia 

desaparece quando o visitante ultrapassa os limites do espaço encantado; em outras, o 

cavaleiro armado nunca se descobre. É difícil não associar o cavaleiro que não se descobre, de 

Cachoeiro de Arari, com o Encoberto português, figura mítico/messiânica presente no 

imaginário português. E a ilha, tão plena de vida e abastança, emergida das águas da baía do 

Marajó, bem poderia ser uma réplica da “Ilha dos Amores”, do épico camoniano e de outros 

textos clássicos. (Camões, 1970) 

Ficar a par de todas as informações contidas no grande acervo do Programa 

IFNOPAP, tem sido um dos maiores desafios da pesquisa. A cada momento, a cada leitura 

emergem motivos e mais motivos: alguns bem próximos da convivência diária com textos 

eruditos, facilmente perceptíveis. Outros tão distantes, quase a se perderem no tempo. Como 

não reconhecer na narrativa das três filhas, “O Tejo” (SIMÕES, 1995, p. 13-22), o triste fado 

do herói de Creta, que ansioso por chegar a pátria, promete a Netuno - ante a ameaça de uma 

tempestade,  sacrificar o primeiro homem que encontrasse em seu reino. Mozart, em 1781, 

retoma o tema da imolação do filho do herói cretense, na famosa ópera “Idomeneu, o Rei de 

Creta”. 
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Literatura erudita... literatura popular...literatura escrita... literatura oral... são 

manifestações com particularidades indiscutíveis. As distinções que marcam a gênese, 

configuração ou destino de cada uma destas realizações não estão em julgamento. Tão-

somente, se quer evidenciar que elas têm pontos de intersecção e intercâmbio permanentes, 

que lhes impõe o cumprimento de uma função cultural da maior importância: categorias 

literárias energizadoras e revitalizadoras de emoção e de conhecimento. 
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PAISAGEM COM MULHER E MAR AO FUNDO: UMA LEITURA 

FILOSÓFICO-LITERÁRIA DA OBRA DE TEOLINDA GERSÃO1 
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Geisiane Dias Queiroz4 
Rafael Gonçalves Freire5 

 

 

Analisar um romance de Teolinda Gersão implica imergir nos diversos campos do 

saber aos quais a escritora nos leva, a começar pelo estudo da teoria do romance 

tradicional, tendo em vista que a obra Paisagem com mulher e mar ao fundo, publicado em  1982, 

nos remete à técnica narrativa que se convencionou chamar Nouveau Roman, principalmente 

no tocante à unidade estrutural da obra, pois, como nos afirma Lucien Goldmann (1976), 

há um desaparecimento mais ou menos radical do personagem e de um reforço correlativo não menos 

considerável da autonomia dos objetos” (1976, p. 174; grifo do autor). Teolinda Gersão é uma 

escritora que vivenciou um contexto histórico permeado de mudanças no cenário literário 

português, que propiciou uma maior liberdade na construção romanesca.  

A observação das personagens nos encaminha, também, aos estudos existencialistas 

da linha sartriana, a partir dos seus postulados acerca da consciência da existência e de 

                                                 
1 O presente artigo é fruto das discussões engendradas pelos membros do Grupo de Estudos de 
Literatura Portuguesa Contemporânea – GELPC, o qual faz parte de um projeto denominado Do 
Existencialismo na Literatura Portuguesa Contemporânea: uma leitura em andamento, 
desenvolvido pelos mesmos e tem como objetivo delimitar os resquícios existencialistas nas obras 
de autores portugueses da contemporaneidade. 
2 Professora Doutora da Universidade Federal do Piauí, orientadora de Iniciação Científica, 
coordenadora do GELPC - mebcampos@hotmail.com. 
3 Graduanda do curso de Letras da Universidade Federal do Piauí, bolsista de PIBIC e membro do 
GELPC - marcielysp@hotmail.com. 
4 Graduanda do curso de Letras da Universidade Federal do Piauí, bolsista de PIBIC e membro do 
GELPC - geisydias@hotmail.com. 
5 Graduando do curso de Letras da Universidade Federal do Piauí, participante do ICV e membro 
do GELPC - rafael_freire05@hotmail.com.  
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como isso é mostrado na narrativa. Considerando isso, a escrita da referida autora nos 

permite trazer à reflexão a condição humana em sua complexidade. Tema discutido desde a 

Antiguidade, partindo da concepção socrática, o romance Paisagem com mulher e mar ao fundo 

consubstancia em suas entrelinhas os conceitos e categorias ontológicas relacionadas ao 

pensamento acerca da existência.  

Assim, a problematização existencial e a angústia de existir podem ser visualizadas 

no estudo das personagens e, sobretudo, do narrador, sendo este o condutor do enlevo 

existencial na trama narrativa. Os desdobramentos frente às atitudes dos sujeitos ficcionais 

revelam um estado pertencente ao ser humano: a condição do Dasein6.  A fim de se alcançar 

tal objetivo, buscamos nesse estudo aporte teórico no pensamento existencialista de Jean-

Paul Sartre, cujas obras O existencialismo é um humanismo (1987) e O ser e o nada (2007) do 

referido filósofo fundamentam o estudo aqui proposto. Os conceitos de morte, finitude, 

angústia, má-fé, dentre outros, são o cerne da expressão da condição humana que a obra 

nos remete. Assim, o desconcerto de mundo camoniano dialoga com a temática 

existencialista. 

Em Paisagem com mulher e mar ao fundo (1996) nos deparamos com uma narrativa que, 

a partir de sua fragmentação textual, nos retrata a extrema melancolia dos personagens, ao 

mesmo tempo em que demonstra uma época vivida sob regime ditatorial. Vidas quebradas 

e estilhaçadas, sentimentos transpostos para a superfície do texto de maneira bem 

arranjada. Como nos revela a autora no prefácio: “O resto do texto também não é meu. De 

                                                 
6 Heidegger considera que somente o homem é susceptível de se interrogar e de lhe dar a 
capacidade de “ser-aí”. Em outros termos, o Dasein é a própria possibilidade para o homem de 
interrogar o ser, ao mesmo tempo em que a condição para que o ser esteja presente e seja 
interpretável. Cf. HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Tradução de Márcia Sá Cavalcante Schuback. 
Petrópolis: Vozes/Bragança Paulista: Ed. Univ. São Francisco, 2002, Parte I, especialmente o §4, 
pp. 38-39. (HUISMAN, Denis. História do existencialismo. São Paulo: EDUSC, 2001. p.103) 
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diversos modos foi dito, gritado, sonhado, vivido por muitas pessoas, e por isso o devolvo, 

apenas um pouco mais organizado debaixo desta capa de papel, a quem o reconheça como 

coisa sua” (GERSÃO, 1996, p.9). Assim, Teolinda emerge como uma escritora que soube 

delinear com perfeição, porém, sem perder a delicadeza e a sensibilidade, a construção dos 

seus personagens dentro da tessitura narrativa.  

O romance em questão é intensamente marcado pela presença de duas mulheres, 

Hortense e Clara, que sofrem profundamente por terem perdido pessoas importantes em 

suas vidas, em decorrência do cenário político português. O fascismo serve como pano de 

fundo para se construir o romance, o qual é referenciado pela sigla O.S. (Oliveira Salazar), 

que provocou a morte dos personagens Horácio e Pedro. Num drama político sufocante, o 

fascismo cerca toda a narrativa “[...] levantando-se acima de todas as coisas, fazendo parar 

o país, parar o tempo, retroceder séculos atrás [...]” (GERSÃO, 1996, p.88) e, se entrelaça à 

história de vivência humana de Hortense e Clara. 

O enredo é articulado numa malha de ações que vão e vem, no qual passado e 

presente estão em constante movimento. As lembranças de Hortense, narradora principal, 

fazem com que esta mergulhe em incerteza e angústia, levando-a a refletir sobre sua vida e 

a realidade a qual se encontra. Assim, o discurso literário moderno se concretiza como um 

processo dinâmico que permite fundir imagens poéticas diversas, fazendo menção tanto à 

memória quanto ao contexto real dos personagens. Este mesmo discurso condensa na 

narrativa o que poderíamos caracterizar como uma quebra do tempo ficcional, a qual ilustra 

a descontinuidade da consciência humana, advinda da irreversibilidade do tempo.  

Partindo disso, a morte do marido Horácio e do filho Pedro, ambos arquitetos, 

deixam Hortense totalmente desnorteada e sem rumo, apenas com um “[...] pequeno 
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coração mecânico batendo” [...] (GERSÃO, 1996, p.24). O sofrimento da perda vivenciado 

por ela a conduz ao fundo de sua existência, fazendo com que ela se afogue nas próprias 

dores, tentando se reconstruir a partir de sua memória: “Quero o homem que eu amei e 

quero o meu filho – Horácio debruçado sobre os desenhos, quando ela entrasse em casa, 

chamaria Pedro da janela [...]” (GERSÃO, 1996, p.158). Momentos vividos e 

experimentados que dão à mesma a oportunidade de conhecer a si própria e descobrir até 

onde vai o limite de suas forças.  

Situações que cruzam conflito existencial e busca de resposta: “[...] ela andava em 

todos os sentidos do vento e continuava emparedada, como vento andando em roda, 

dentro de muros, enrodilhando-se, enovelando-se sobre si mesmo [...]7” (GERSÃO, 1996, 

p.17). A comparação feita textualmente revela o estado de subjetividade intensa suportado 

por Hortense, num movimento de desconfiguração que a leva ao confronto consigo 

mesma. Esse mesmo confronto nos faz lembrar a compreensão filosófica socrática, 

recomendada na proposição “Conhece-te a ti mesmo” 8, a qual revela um convite ao 

conhecimento do eu, do extremo cuidado de entender os valores humanos, ainda que seja 

num momento trágico da existência. 

 O esvaziamento existencial, por causa da morte do marido e do filho, transforma 

Hortense em um ser em total estado de divagação, como “[...] um qualquer objeto leve 

lançado ao sabor do vento, sem rumo próprio, sem vontade, sem peso, não hajo, não 

desejo, não tenho finalidade, nada mais quero do que ficar aqui [...]” (GERSÃO, 1996, p. 

14). O desgarramento de si, a partir da negação total de sua vida, põe em questão seu 

próprio ser, afastando-a do mundo e aproximando-a dos seus questionamentos existenciais. 

                                                 
7 Todos os exemplos citados foram retirados conforme o texto original. 
8 HUISMAN, Denis. História do existencialismo. Bauru/SP: EDUSC, 2001, p.16. 
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A experiência do momento vivenciada por Hortense a carrega, de maneira dolorosa 

e sofrida, ao seu passado. Dessa maneira, o limite temporal entre passado e presente que 

encerra a vida humana e molda a existência leva o eu - lírico da narrativa a sentir a dor e o 

peso de sua existência. A fragmentação do eu, a qual desvenda o sujeito do romance, 

demonstra o sentimento de estranheza do homem em relação a si mesmo. Nesse sentido, o 

não reconhecimento de um “eu” no presente e a saudade incessante de um “eu” que ficou 

para trás são percepções que provocam no homem o encontro profundo com os seus 

anseios e consternações. Sentimentos que perpassam na consciência em determinadas 

circunstâncias da vida e faz com que o homem reflita sobre a sua condição existencial, 

porquanto que “o tempo separa as coisas de si mesmas, fazendo que se tornem outras, e 

também separa o ser humano de si mesmo – de suas dores e de suas alegrias” (SILVA, 

2004), cabe ao ser humano aprender a conviver com isso.  

Assim, as vivências íntimas propiciadas por sua memória, deixam Hortense 

desiludida em relação ao momento presente: “todos os dias são de festa em minha vida, 

pensou trazendo mais vinho da cozinha e rasgando o vestido de flores que se prendeu na 

porta, ela era feliz e não desejava talvez mais nada, tudo o que sonhara ela tinha [...]” 

(GERSÃO, 1996, p. 85). Percebe-se como a voz da narrativa entra em confronto com a 

voz feminina, apontando de maneira bem marcada para o passado de Hortense, como 

profundo conhecedor dos seus desvairamentos e devaneios.  

 Dessa maneira, o desconcerto de mundo nos é apresentado no desconforto 

aparente do convívio entre sogra e nora. Numa das situações que ilustram esse 

desequilíbrio, temos metafórica imagem da mala por ser desfeita, representando a 

possibilidade de fuga da nora, a mala fechada, os guardados, as lembranças: 
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E aquela forma leve de viver no provisório, a maneira experimental que 
eles [Pedro e Clara] tinham de viver as coisas, como se fosse possível não 
sofrer se um dia um deles descesse sem ruído as escadas e não voltasse 
mais [...] e a vida assim vivida ao de leve, com todas as portas abertas, os 
ia ligando insensivelmente mais e mais (GERSÃO, 1996, p. 44). 

 

Para Suely Fadul, em O Leitor e o Labirinto (1997), na ficção portuguesa 

contemporânea “se sobressai a voz polarizada do narrador, concentrando em si toda a 

problemática e as visões das outras figuras do romance”, tendo esta uma percepção de 

mundo que às vezes sufoca o personagem na narrativa. No entanto, isso possibilita uma 

reflexão da subjetividade psicológica do ser ficcional, a partir do olhar enigmático do 

narrador, dando margem ao caráter da alteridade humana.   

Considerando isso, a personagem de Teolinda se encontra despedaçada, totalmente 

exaurida em si mesma, não há mais um sentimento de espera que a faça existir de forma 

plena, pois, essa “[...] acorda numa casa vazia levanta-se devagar, porque também o seu dia 

é longo e por nenhuma coisa preenchido” (GERSÃO, 1996, p.38). Então, ela procura 

quietamento e solução na própria morte, a fim de acalmar seu desespero existencial. Em 

Paisagem com mulher e mar ao fundo o enredo se constrói nesta luta insuportável entre 

Hortense e a morte. O próprio título sugere essa significação, o confronto entre a mulher e 

o mar: “Contra o seu infinito a minha finitude” (GERSÃO, 1996, p.79), ou seja, a 

pequenez humana e limitada diante do espectro misterioso da morte.  

Assim, os desejos e perspectivas de Hortense já não existem mais, nada faz sentido 

“[...] porque já não tinha a perder coisa alguma, pensou com o rosto encostado aos vidros. 

Morrer era fácil e poderia morrer se quisesse. A partir de agora dominava inteiramente a 

sua vida, poderia escolher uma hora no mostrador do relógio e morrer nessa hora [...]” 

(GERSÃO, 1996, p.14). A compreensão do sentido da morte por Hortense assume outra 
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significação, porque antes de perder seus entes queridos, ela não se impressionava com 

isso: 

Sorriu, procurando no armário: um dia morreria, morreriam, mas era um 
pensamento sem angústia. Também as plantas morrem, mas continuam 
noutras, frutificam. Não há nada de irremediável no abrir e fechar dos 
ciclos. Continuam sempre, recomeçam. Por que não envelhecer também, 
passar. Era uma ideia tranquila e quase doce. Porque nada se perdia, 
estavam sempre nascendo. Descobrindo. (GERSÃO, 1996, p.83) 

 
No entanto, agora tenta tirar a própria vida, enxergando na morte um horizonte 

possível. O que lhe parece contudo, é que “a morte jamais é aquilo que dá à vida seu 

sentido: pelo contrário, é aquilo que, por princípio, suprime da vida toda significação”  

(SARTRE, 2007, p.661), pois o ser humano só encontra contentamento no próprio ser. 

Hortense quer preencher aquilo que lhe falta com a morte, pois se encontra “sem palavra 

alguma, porque quando deixava de acreditar numa coisa ela caía para o caos ou para o 

nada, deixando atrás de si a sua imagem vazia. Serem acreditadas era a força das coisas, mas 

ela deixara de acreditar e por isso o mundo era só transparente” (GERSÃO, 1996, p.19). 

Em uma visão que se norteie pela proposta existencialista, o ser humano vive 

buscando uma maneira de preencher o vazio que existe em seu interior, pois, para ele há 

sempre algo a se buscar, nada está totalmente acabado. Todavia, esse mesmo homem se 

apavora nos momentos de desespero e busca, de forma equivocada, a morte como a única 

saída. No romance, Hortense tem total consciência da escolha pretendida e é livre para 

decidir: “Nenhum poder do mundo a obrigaria a viver, se ela não quisesse, e isso era 

incrivelmente fácil (...) a partir desse ponto, fácil como deixar cair das mãos uma coisa de 

vidro, que se iria despedaçar contra o chão” (GERSÃO, 1996, p.19).  

A agonia de ter que escolher deixa Hortense ainda mais perdida em si mesma, pois 

“a angústia faz que me coloque já no meu futuro, sem nada saber dele; faz que eu me veja a 
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partir do meu passado, sem que possa me apoiar nele” (SILVA, 2004, p.74). Sendo assim, 

os acontecimentos vividos ficam para trás, se petrificam num dado momento chamado 

pretérito e não podem ser revividos, ficam apenas na memória. 

Dessa maneira, o ser humano é um eterno ser-em-situação, está sempre a escolher. 

Mesmo “se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo” (SARTRE, 1970, p.17), pois a 

realidade temporal obriga o homem a se escolher frente às várias possibilidades que lhe são 

impostas. Ainda que seja uma existência forçada e sufocante, Hortense precisa realizar 

escolhas, pois “[...] o tempo sai dos seus trilhos e enovela-se em confusos nós vertiginosos” 

(GERSÃO, 1996, p.62), que precisam ser definidos. Atentemo-nos na maneira como o 

narrador, num instante espontâneo, se posiciona dentro da narrativa a respeito da vida de 

Hortense, tentando mostrar-lhe o caráter de facticidade que envolve a condição humana: 

 

 Sua vida parada à beira mar. A areia deserta, a maré baixa, o recuo das 
ondas. A vida era isso, uma pulsação, uma alternância de vazio e pleno. 
Tempos houvera em que estivera tão dentro de si que era uma sensação 
vertiginosa ouvir o seu próprio coração batendo. Mas agora a vida ficava 
longe, como um rumor difuso [...] (GERSÃO, 1996, p.53). 

 

Reportando-nos à facticidade, em Paisagem com mulher e mar ao fundo temos, de início, o 

enfrentamento das personagens ante o inelutável, o inadmissível: a morte dos dois entes, 

marido e filho, a angústia de ambas. Horácio, arquiteto e professor, foi assassinado. A 

família de Hortense se acostumou a viver desconfiada: qualquer pessoa nova no círculo 

exigia alguma investigação, desconfiança, já que esta poderia ser espiã do governo fascista e 

poderia pôr em risco as pessoas de seu grupo, ativistas. 

As três personagens, Horácio, Pedro e Clara se mostram em grande parte da obra 

conscientes de sua existência e das possibilidades de escolha: eles são cientes de sua 

liberdade. Após a morte de Horácio, Hortense, em seu luto, rememora: 
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(...) mas os outros, os outros, existe um mundo, além de nós, dissera 
Pedro, e também Clara, quando Horácio morrera, é preciso não se fechar 
em si próprio como se se fosse a única pessoa a sofrer no mundo e nada 
mais existisse, porque é em ti mesma que tem que existir o teu próprio 
centro, a tua revelação com o mundo tem de ser directa, sem alibis  nem 
subterfúgios, não podes viver através de ninguém a tua vida, onde existes 
tu mesma para além das imagens que nos dás te ti, das imagens falsas 
(GERSÃO, 1996, p. 54). 

 

Clara e Pedro acentuam que a opção de escolha deve partir dela, Hortense. É ela 

quem escolhe se deseja sofrer ou aceitar o fato ocorrido e viver apesar de. Segundo Sartre, os 

acontecimentos são finitos, o que já ocorreu está no passado e lá deve ficar, cabe a nós 

superarmos, transpor este passado e nos projetarmos para um futuro, próximo ou distante, 

mas tendo sempre a consciência de que o que passou jamais poderá ser mudado. 

 

(...) mas os outros, os outros, dissera Pedro, e também Clara, mas as 
muitas possibilidades das coisas, disseram, porque nada está nunca 
terminado enquanto se está vivo e é sempre possível recomeçar de outro 
modo, de repente estender a mão e inverter os termos da relação com o 
mundo, porque a vida se faz com as mãos, disse Clara, é apenas uma 
questão de desejar com força, de sonhar com força [...] e de súbito há um 
outro horizonte possível, porque o mundo está ainda muito 
imperfeitamente inventado (GERSÃO, 1996, p. 56). 

 

Chega então o momento da partida de Pedro, e já é sabido por Clara e Hortense que 

é uma partida sem volta. Pedro vai para a Guerra Colonial em África9 e pede que nenhuma 

das duas veja-o embarcando no navio. Como esperado, não se tem notícias de sua chegada 

e resta então imaginar como será sua morte: “que tua morte seja ao menos instantânea, 

fulminante, uma queda vertical no escuro, quanto tempo esperaste ainda pela morte, 

quanto tempo ainda, depois de cair por terra” (GERSÃO, 1996, p. 66). 

                                                 
9 Denomina-se Guerra Colonial (1961 – 25 abril 1974) o período em que as Forças Armadas 
Portuguesas lutaram contra as forças organizadas de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-
Bissau. 
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Já pelo nome, o romance nos sugere a ideia de um quadro, uma fotografia, uma 

pintura: uma Paisagem com mulher e mar ao fundo. Ao apresentar a narradora-personagem, 

apresenta o retrato de Portugal num momento de repressão, de perda/retenção/apreensão 

da liberdade de um povo pelo ditador Oliveira Salazar. Quando perde a família, Hortense 

entra em estado de total introspecção. O romance ora narrado em terceira ora narrado em 

primeira pessoa revela o estado da personagem e mostra uma evolução em sua condição 

introspectiva. No início do romance todo o ambiente é infértil, os objetos são formados 

por restos, como se observa no primeiro parágrafo. Note-se também que a escritora 

permanece fiel à ideia de quadro, proposta no título do romance: 

 

O que se via da janela: um campo com árvores dispersas, alguns telhados 
emergindo de onde em onde, um chão amarelo de restolho, clareiras de 
terra nua. Escasseava, portanto, o verde, e quando se olhava assim de 
longe, de dentro da casa, numa manhã de neblina, a cor das árvores, na 
linha do horizonte, era igual à do céu, apenas ligeiramente mais escura 
(GERSÃO, 1996, p. 11). 

 

No estudo comparativo das categorias ontológicas de Sartre que sinalizam o ser-em-

si, ser-para-si, ser-para-o-outro10 e Paisagem com mulher e mar ao fundo, interpreta-se este, 

dividido em três partes, como o processo de tomada de consciência. Na parte primeira, 

                                                 
10  Existir, para Sartre, é ter consciência dessa “existência”, de um ser “existente”. Sem consciência, 
não há existência propriamente dita. O “para-si” designa ao mesmo tempo a consciência de si, a 
consciência pura e a consciência de alguma coisa. (...) “O para-si” se opõe ao “em-si” como o homem às 
coisas, o ser aos objetos, a reflexão à materialidade. Existir “em-si”, para o homem, é viver privado 
de consciência, sem interioridade (...), como puro objeto. O “para-si” é um sujeito; o “em-si” não o 
é. Desta elaboração inicial, tem-se a expansão desta consciência em-si-para-si para a exterioridade 
de si mesma, no encontro com o outro. Alcança-se o momento em que surge a terceira categoria: 
para-outrem. É nela que se estabelecem as possibilidades infinitas de uma compreensão de que 
todos os atos humanos, embora individualmente dados como fatos, são, na verdade, atos de toda a 
humanidade. HUISMAN, Denis. História do existencialismo. Bauru/SP: EDUSC, 2001, p.129 e 130) 
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quando se faz confusa a definição do foco narrativo, Hortense é mostrada como um 

objeto, sem consciência de seu ser, ou seja, a primeira parte representa o ser-sem-si: 

 

De repente não havia tempo, ela apenas respirava, sufocada, sobre um 
fio, que poderia estalar a cada instante. Então sairia a porta e perder-se-ia 
lá fora, entre as árvores, deixar-se cair, exausta numa sombra. Porque lá 
fora não havia atmosfera. Era uma paisagem lunar, reparou melhor, 
olhando através da janela, apenas por alguma razão cresciam árvores 
sobre a lua (GERSÃO, 1996, p. 12). 

 

Pouco depois, a personagem fala com o mundo, numa aparente má-fé, que configura 

um dos postulados sartrianos, como resultado das escolhas para que “ele” a deixe, para que 

as coisas se resolvam por si só, ela nada fazendo. Este mundo pode ser ela mesma:  

 

[...] eu não existo, mundo, eu não existo, sou apenas uma folha de árvore, 
uma pena de pássaro, um qualquer objeto leve balançando ao sabor do 
vento, sem rumo próprio, sem vontade, sem peso, não ajo, não desejo, 
não tenho finalidade, nada mais quero do que ficar aqui, sem ser 
agredida, enquanto durar este minuto [...] (GERSÃO, 1996, p. 14). 

 
 A personagem se descobre livre e deseja utilizar esta liberdade no ato extremo do 

suicídio: 

 

Mas de certo modo, agora, estava travado o último combate e nada mais 
poderia acontecer-lhe. Era livre e solta e invulnerável, porque já não 
tinha a perder coisa alguma, pensou com o rosto encostado aos vidros. 
Morrer era fácil e poderia morrer se quisesse. [...] tinha tanto poder de 
repente e estava tão longe do alcance do mundo, não haveria mais 
qualquer batalha, à primeira ameaça ela diria não e dessa vez, dessa única 
vez, ganharia (GERSÃO, 1996, p. 14). 
[...] 
Nenhum poder no mundo a obrigaria a viver, se ela não quisesse, e isso 
era de repente uma força (GERSÃO, 1996, p. 19). (Grifo nosso) 

 

A ansiedade e angústia de Hortense são percebidas quando também esta afirma 

“oscilar o dia inteiro entre a janela e a porta” (GERSÃO, 1996, p. 17). A janela representa a 
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visão de quem olha apenas para comentar, mas sem coragem de agir. A porta são as 

possibilidades que a vida oferece, que se tem de se jogar de cabeça, sendo autêntico. Estar 

entre a janela e a porta é aqui interpretado como uma indecisão tremenda de ser livre.  

Nesse sentido, Hortense vive intensamente o seu desespero pela perda de seus 

entes queridos, nesse momento, ela cai em pleno estado de má-fé, este é caracterizado 

como uma atribuição das responsabilidades das nossas escolhas ao outro. Segundo Sartre 

(1987, p.13) “o homem nada mais é do que o seu projeto; só existe na medida em que se 

realiza; não é nada além do conjunto de seus atos, nada mais que sua vida”, então quando 

esse homem se recusa a existir no sentido pleno da palavra, ou seja, ser livre, responsável e 

sem desculpas, cai instantaneamente num estado de má-fé.  

Sendo assim, o momento em que a personagem permanece mais claramente em 

má-fé, se configura quando ela se depara com a sua maior facticidade. Esta se define, 

segundo Gary Cox (2007), como “o mundo ao redor de uma pessoa, representado por 

tudo aquilo que apresenta uma resistência constante às suas ações e projetos – dificuldades, 

obstáculos, embaraços etc.” e que proporciona ao ser fazer escolhas, diante de tais 

empecilhos que a vida coloca. É exatamente esta facticidade que coloca Hortense em má-

fé.  

Então, Hortense em seu desespero “escolhe” sofrer e não assume a 

responsabilidade desse ato, passando a atribuir toda a sua dor e sofrimento à perda de seu 

marido e do seu filho: “a saudade viva do teu corpo como uma dor funda ressoando em 

cada gesto (...) como se sempre partisses para o mar e me deixasses sozinha numa cama 

estreita em que tua ausência tornou demasiado grande” (GERSÃO, 1996, p.16). Sendo 
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assim, a maior facticidade da obra se caracteriza pela superação da dor causado pela perda 

de seus entes.   

Outro momento em que Hortense se coloca em má-fé, se mostra quando esta 

rememora a sua vida, que por sua vez é caracterizada por um flashback na obra. As 

lembranças narradas revelam momentos em que a personagem vive seus dias mais felizes 

ao lado do marido e de seu filho, apesar de Portugal está vivenciando o período áureo da 

ditadura salazarista.    

Vivendo sob o terror do governo de Salazar Oliveira, Hortense consegue viver 

muito tempo ao lado de seu marido sem sentir a tirania da ditadura: “Mas por vezes ela 

quase esquecera O.S. Durante vinte anos da sua vida sempre de novo tentara criar um 

espaço onde a sua lei não tinha poder algum” (GERSÃO, 1996, p.92), sempre atribuindo o 

motivo de sua felicidade a Horácio, vivendo em estado de má-fé: 

 
De algum modo ele partilhava a revolta, a angústia, a luta que havia nesse 
rosto, e porque a entendia como também sua, ele a apagava, e o rosto 
que ficava a descoberto era doce e harmônico e sorria. Ele o criava, 
talvez, com as suas mãos, e os tumultuosos caminhos volvidos ficavam 
definitivamente para trás. (GERSÃO, 1996, p. 96). 

 

Dessa maneira, Hortense passa a atribuir o motivo de sua plenitude e satisfação ao 

seu marido, como se isso fosse oferecido por ele: uma felicidade que é “despertada” por 

Horácio. Contudo, no existencialismo sartriano, essa felicidade é caracterizada como uma 

escolha da própria personagem, ou seja, ela escolheu ser feliz. Mas Hortense põe essa 

responsabilidade de escolha ao seu marido, o que a transforma em um ser inautêntico.  

Na narrativa de Teolinda, Hortense sempre culpa o governo ditador da época pela 

morte de Horácio e Pedro. Analisando esse fato pelo viés existencialista, a morte prematura 

de Horácio e Pedro reflete as consequências advindas das escolhas feitas por eles. Horácio 
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era um ativista, que lutava contra os mandamentos de Salazar e Pedro foi convocado para 

ir à guerra e escolheu aceitar. Então, a culpa que Hortense atribui à tirania do salazarismo 

assume um caráter de alívio e conformismo diante de sua dor, tentando buscar um 

caminho mais simples para conviver com isso, ao invés de arcar com as consequências 

impostas pelas escolhas. Assumindo, dessa forma, uma postura inautêntica diante do 

factível, do inevitável: a morte de seus amores. 

 Hortense vive sua vida em devaneios, mas também demonstra querer superar o 

luto e viver momentos de autenticidade: 

 

[…] este ódio ao cais, às despedidas lancinantes, por que não gritar alto, 
assumir este cais e estas cenas, estão na nossa vida desde há séculos, este 
cais de desastre, esta amargura, é melhor assumi-lo até ao fundo e gritar 
com os outro de puro desespero, em vez de se iludir de falsa esperança, 
o que quer que aconteça é culpa minha, sou culpada deste navio e deste 
cais, porque nós preferimos culpar o destino, como se o destino existisse, 
e aqui estamos há séculos de pés e mãos atados, embarcando, partindo 
para fora de nós mesmos, no barco da loucura, um povo sem força nem 
vontade, apenas embarcando […] (GERSÃO, 1982, p. 65). 

 

Outrora, Hortense age de forma autêntica, pois passa a assumir a própria culpa do 

seu sofrimento e de suas ansiedades. Então, ela confronta a realidade e encara a verdade de 

que é um ser livre, sem limites: “a pessoa autêntica não só reconhece isso, bem como luta 

para lidar com o fato e até tratá-lo como uma fonte de valores”. (COX, 2007, p. 174). A 

personagem supera toda a sua dor e sofrimento e encara seu ser-em-situação, superando 

sua facticidade. O desejo de Hortense em viver a sua liberdade, sem culpa e sem revolta, 

em que ela se permite não ter uma existência sofrida demonstra uma decisão que marca um 

processo de tomada de consciência diante do inevitável. A possibilidade de escolha revela 

as respostas autênticas que afirmam a sua liberdade e sua responsabilidade: 
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Dias como um choro, um abandono, um tempo veloz e perturbado com 
qualquer salvação obscura no limite, tocar o fundo do mar e voltar à 
superfície, ser a mesma e ser outra, de algum modo nunca mais igual, 
despir uma vida, um corpo, e continuar para além disso, respirando 
[...](GERSÃO, 1982, p. 164). 
 

Nessa passagem percebe-se que Hortense supera os desvarios que estava 

passando. Assume sua dor e seu sofrimento e os supera. Ela reconhece que na situação em 

que se encontrava não existem desculpas para justificar seus devaneios e sofrimentos, pois 

foi ela mesma quem escolheu viver assim. Hortense passou a buscar respostas que 

afirmavam sua liberdade e responsabilidade, ao invés de caminhos que sinalizam um voo de 

fuga, a fim de escapar do caráter factual condicionado à vida.   

Percebe-se durante todo o romance uma mescla de ser-em-si, ser-para-si e ser-para-

o-outro, sendo este último visto na passagem em que Hortense toma consciência de sua 

existência, lembra-se de sua nora Clara e de que é preciso seguir em frente, mesmo sem 

seus entes queridos, que é preciso escolher viver apesar de tudo e põe-se a tentar ajudar 

Clara: “Clara, pensou, numa luz súbita e frouxa. Clara estaria talvez lutando por sobreviver, 

sobreviver apenas, como se tentasse atravessar o mar, lutariam juntas, disse, debatendo-se, 

esforçando-se por acordar e caindo mais fundo para dentro da noite” (GERSÃO, 1996, p. 

23). É essa angústia de estar, figurativamente, no fundo do mar, que proporciona a 

Hortense a vontade e necessidade de ir em busca da nora e do neto, ainda em seu ventre: 

 

[...] não parar, não parar nunca, correr sempre, aguentar, ofegante, exausta, os 
olhos ardendo, a boca devorada pela sede, a fogueira por dentro, 
empurrar-se para a frente rompendo passagem através do ar como um 
braseiro, os pés queimando-se na areia, a luz como armadilha, como o 
lugar onde a consciência se perde, se dilui, estilhaça, empurrar-se para a 
frente contra o dia quente e parado, encharcado de sol, deixar-se cair 
finalmente, quando não era possível avançar mais, os olhos, a boca, 
soterrados pela areia, a sede no corpo, rolar mais, empurrar-se de nojo até o 
mar, atirar-se para as ondas, mergulhar até ao fundo, submergir-se, ser de 
novo atirada para a praia [...] (GERSÃO, 1996, p. 32-33; grifo nosso). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

786 

 

 

Hortense e Clara, duas mulheres marcadas com a morte prematura de outrem, 

vivenciam a morte imaginada como absoluta falta de escolha. Contudo, a consciência da 

finitude da vida a fazem triunfar sobre o desejo angustiante de morrer. Hortense percebeu 

“[...] um modo diferente de existir, (...) um tempo breve, limitado pela morte”, pois assim é 

“a morte, a revelação do limite” e ela aceita: “mas eu aceito a morte, o amor transitório, o 

corpo passageiro, se puder dizer por um breve instante: estou viva” (GERSÃO, 1982, 

p.34). Hortense toma consciência de que a existência precede a essência.  

A personagem feminina passa a entender e aceitar a vida como uma linha finita que 

possui duas extremidades: o nascimento e a morte e, que nesse pequeno espaço entre os 

dois eixos, é preciso viver o suficiente para se sentir viva e isso depende das suas escolhas.  

Nessa concepção, a escolha faz do homem artífice de seu projeto, pois numa apreensão 

nietzschiana “a vida não tem sentido a priori: cabe a cada um, vivendo, dar-lhe sentido” 

(HUISMAN, 2001, p.31).  
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UMA NARRATIVA DA DISPUTA POR TERRITÓRIOS DA ÁFRICA AUSTRAL 
 

                       

Maria Helena Nery Garcez1 

 

    

             Este trabalho tem por finalidade dar a conhecer o romance As Fronteiras da 

Cobiça2, de Filipa Sousa, publicado em Lisboa no ano de 2006, praticamente desconhecido 

aqui no Brasil e que, segundo me parece, tem muito interesse para estudiosos da literatura 

portuguesa, pois trata de acontecimentos que precederam ao Ultimatum inglês de 1890, 

auxiliando a compreender a crise em que ele se deu. 

  Filipa Sousa é autora lisboeta, nascida em 1971 e publicou outros três 

romances anteriormente a esse: Quero ser feliz (2001), Ricardina decide viver (2002) e Gavetas mal 

fechadas (2003). Com As Fronteiras da Cobiça, envereda por um tipo de ficção inspirada na 

história pátria do século XIX, suspendendo, não se sabe se por longo período ou de modo 

definitivo, a linha intimista e psicológica que vinha trilhando. Sabe-se da Autora que 

principiou o curso universitário de Relações Internacionais, do qual acabou desistindo, mas 

para o qual, a julgar pelo romance que criou, parecia bem dotada. 

  Tradicionalmente, pelo menos entre nós brasileiros, os estudos literários do 

oitocentismo português, ao abordar a segunda metade do século, dedicam-se mais às 

grandes personalidades das gerações de 70 e de 90, às obras fundamentais do naturalismo, 

realismo, simbolismo e decadentismo, dispensando menos atenção a questões relativas às 

disputas sobre a realidade africana.  É bem verdade que tratamos do Ultimatum inglês, mas 

                                                 
1 Professora titular (aposentada) de Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP). 

2 Sousa, Filipa. As fronteiras da cobiça. Lisboa, Texto Editores, 2006. 
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exploramos pouco outras questões que lhe estavam subjacentes e, se chamamos a atenção 

dos alunos para a saída colonialista de A Ilustre casa de Ramires do último Eça, pouco relevo 

é dado, nesses cursos, à questão africana. Mostramos como o Ultimatum repercutiu 

fortemente no ânimo nacional português, como foi em grande parte responsável pelo tom 

da poesia de António Nobre, como feriu fatalmente as últimas esperanças de Antero de 

Quental, como marcou os Saudosistas, a geração de Orpheu, a inspiração nacionalista do 

jovem Fernando Pessoa. Contudo, por aqui sabemos pouco do que antecedeu a esse 

Ultimatum, não há muitas obras literárias que explorem esse período.  

  O romance de Filipa Sousa vem precisamente preencher essa lacuna, 

ofertar-nos uma interessante visão do problema português relativo à África no último 

quartel do século XIX, época em que várias potências europeias voltavam seus olhares e 

desejos para aquela parte do mundo.  

            Destinei este trabalho à linha temática Literatura, História e Identidade 

Cultural, mas ele também poderia caber no das Fronteiras, pois nesse romance também se 

trata de delimitar fronteiras.  

  Advirto desde já a que não nos iludamos, porém, os que desejaríamos que 

As Fronteiras da Cobiça fosse um romance de combate ao colonialismo. Ele não é, pois 

defende os “direitos históricos” do colonialismo português contra a concorrência das 

demais nações que ou já tinham colônias na África ou desejavam virem a tê-las; mas, 

mesmo decepcionando-nos em nossos anseios de defesa da livre determinação dos povos, 

o romance serve muitíssimo bem para elucidar-nos quanto à mentalidade e às engrenagens, 

artifícios e manobras usados por essas nações que encaravam com orgulho esse jogo de 

interesses vorazes. Para que se tenha ideia do quanto era intensa e ufana a mentalidade 

colonialista basta uma breve citação da obra de Filipa Sousa: 
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O boletim da Sociedade de Geografia era impresso, desde o primeiro 
número, com o dinheiro dos próprios sócios. Mesmo assim, nem 
Luciano Cordeiro nem os seus fundadores recuavam face às dificuldades 
e moviam-se incansavelmente, defendendo as suas ideias expansionistas. 
“Afinal somos ou não somos a segunda potência colonial da Europa?”, 
escrevera Luciano Cordeiro numa proposta apresentada ao Governo 
para uma expedição à África Central. (p.62) 

 

  Escolhe a Autora um episódio da história portuguesa do século XIX, o do 

processo de deliberação para realizar e o da efetiva realização da primeira expedição de seu 

país aos sertões da África Austral, em 1877. 

            A voz narradora do romance faz-nos acompanhar a luta para que tal 

empreendimento viesse a ser levado a efeito, as hesitações governamentais em meio à 

instabilidade da política portuguesa desse último quartel do oitocentos.  Faz-nos conviver 

com alguns dos que serão protagonistas da aventura, delineia todo um quadro da vida 

colonial de Angola, nele posta como um paradigma do que igualmente se passava nas 

outras colônias portuguesas de África. A narração, feita em terceira pessoa, usa com perícia 

do telling e do showing, de um habilidoso recurso à epistolografia, a trechos de atas de 

assembleias e de ofícios governamentais. Consegue-se, com essa variedade de técnicas 

narrativas, ir despertando um crescente interesse do leitor pelo progresso da trama, de 

modo que o romance cria um suspense narrativo: ficamos pendentes de e curiosos por 

saber o que aconteceu no decurso daqueles meses. Para tanto, Filipa Sousa realizou uma 

aturada pesquisa histórica e, embora tenha realizado uma ficção inspirada na história, ela a 

faz de um modo mais tradicional, não extrapolando os limites dos acontecimentos nem 

deformando as informações documentais de que lança mão. Em suma, podemos dizer que 

sua abordagem da matéria histórica não é pós-moderna. 
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  A passagem do tempo e a definição do espaço é o recurso empregado para 

que a trama se desenvolva. Não há uma tradicional divisão em capítulos: há uma marcação 

de locais e de dias nos quais se passam os acontecimentos, redigem-se cartas, outras são 

recebidas e lidas. O leitor ora está em Luanda, ora em Faro, ora em Lisboa, ora em Ambriz 

e Cabinda, ora em Benguela, em Paris, em Londres, em Quilengues, em Caconda, no País 

do Bié, no Alto Zambeze, na Pretória e assim a ação vai avançando. 

  A abertura do romance se dá por meio de uma carta de Alexandre de Serpa 

Pinto, importante figura histórica do Portugal oitocentista, que escreve em Outubro de 

1876, de Faro, a Afonso Lacerda, um amigo que se encontra em Luanda. Nela Serpa Pinto 

já lhe adianta a probabilidade de que ocorra uma expedição geográfica para a África, para a 

qual, caso se realize, ele já manifestou a uma importante autoridade governamental, seu 

grande interesse em participar. Deixa transparecer também os interesses daquele que 

denomina “um filantropo” que organizou, em Bruxelas, uma Conferência Geográfica de 

exploradores e geógrafos sobre a África, sem convidar nenhum português. Anuncia-se, 

desde essa primeira página, importante parte da problemática em torno da qual girará o 

romance: o rei da Bélgica, Leopoldo II, sob a capa de filantropia, almeja conseguir uma 

colônia no interior da África, em territórios até então considerados portugueses pelos assim 

chamados direitos históricos. 

  O major Serpa Pinto, que será o protagonista da ação do romance, será 

coadjuvado pelo alferes Afonso Lacerda. Esse também foi figura histórica no Portugal 

oitocentista, mas, na ocasião em que recebe a carta, era persona non grata entre seus 

compatriotas, por ter-lhe acontecido um fracasso na sua primeira missão de serviço à 

pátria, caindo em desgraça e opróbrio público. A oportunidade que lhe será dada pelo 

amigo Serpa Pinto introduz, no romance, o tema da segunda chance.  
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Enquanto o major será caracterizado como uma personalidade luminosa, forte, 

audaz, otimista e empreendedora, herói, no sentido tradicional e até épico do termo, 

Afonso será aquele a quem a sorte não sorriu, aquele que, tendo falhado uma vez tornou-se 

refém desse erro e teve a vida arruinada, tornada sombria.  Em oposição a Serpa Pinto, a 

ele se aplicaria com mais propriedade o conceito de “herói problemático”.  Mas o romance 

irá mostrá-lo como alguém que demonstrou saber o que era amar: a pátria, uma mulher, um 

amigo, ser forte, generoso e leal. Injusto, me parece, portanto, o comentário que a voz 

narradora fará, logo nas primeiras páginas da obra, confrontando os dois homens: 

“(Alexandre) Era um determinado, enquanto Afonso Lacerda não passava de um 

aventureiro”. (p. 18). Diria que a voz narradora não foi feliz ao assim expressar-se, pois 

reforçou a opinião corrente sobre Lacerda ou pior, não foi coerente com o desempenho 

que depois lhe atribuiu no decorrer da ação, já que ele tombou, de fato, como um herói, 

sacrificando sua vida pela do amigo. 

Imediatamente após a carta de Serpa Pinto, que abre o romance, a voz narradora 

desloca-se para Luanda, em novembro de 1876, centrando-se demoradamente sobre a 

figura de Afonso. 

Descreve-se o seu casebre, que se situa na Ilha de Luanda, relata-se algo de seu 

modo de vida, de seu drama amoroso, quando entra em cena outra personagem importante 

para a caracterização da problemática colonial, o jornalista Luís Augusto, português que 

também vivia há alguns anos em Luanda. Lá exercia sua profissão, escrevendo para o Jornal 

das Colónias, através do qual, na metrópole, podiam-se saber notícias dessas longes terras.  

Os diálogos entre Lacerda e Luís Afonso são um meio de que a voz da narração se serve 

para que nós, leitores, vamos sendo iniciados nos meandros da situação das colônias.  
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Luís Afonso também recebera uma carta de Lisboa, da Secretaria dos Negócios da 

Marinha e do Ultramar, assinada pelo secretário do Ministro Andrade Corvo, informando 

que estavam “a elaborar uma memória em várias línguas em matéria de estudos relativos à 

geografia africana para enviar às demais sociedades de geografia da Europa”. (p.12). E 

pedem-lhe: “Queira Vossa Excelência, em prol da nação, facultar-nos e enviar-nos alguns 

estudos que possa ter registado nas suas viagens ou nos encontros que sabemos que teve 

com alguns sertanejos”.  (p.12) 

Através dos comentários desse jornalista, feitos a Afonso Lacerda, ficamos a saber 

que tais estudos inexistiam, que praticamente nada era sabido da geografia das terras 

interiores da África, que “o único comércio que (nos) interessou foram os corpos humanos 

enviados para o Brasil! Vinham dos sertões diretamente para os navios, para que é que era 

preciso viajarmos mais para o interior?” (p.13) As críticas que ambos fazem ao modo de a 

metrópole ter conduzido e estar conduzindo a administração das colônias são acerbas. 

Afonso Lacerda viera de Lisboa para Luanda havia quatro anos e a narração das 

vicissitudes pelas quais passara desde seu desembarque para tentar uma vida nova depois 

do opróbrio sofrido no infeliz episódio militar em que falhara tragicamente mostra-nos o 

quanto fora chantageado pelo funcionário administrativo Vicente Rosa que, sabendo de seu 

passado, usava da sua pessoa para realizar ações ímprobas com os bens públicos. 

Quando desviava o olhar para a igreja da Misericórdia(...) costumava 
cerrar as pálpebras, como a pedir clemência pelos seus pecados. 
Suplicava também castigo para os que se intitulavam “civilizadores”, mas 
que não passavam de vigaristas.  
Conhecia-os a todos. Eram um bando de corruptos, traficantes e 
malfeitores, Afonso conheceu cedo a “competência” administrativa dos 
funcionários do Governo em Luanda,e que eram a principal causa da 
desordem e da inoperância em todos os serviços públicos. (p.14) 

 

  O romance mostra a violência e o abuso dos policiais em relação aos 

nativos, denuncia, através do caso de Afonso Lacerda, “o que se passava dentro da 
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Repartição da Fazenda e de quem se ocupava da delapidação dos seus fundos. Sabia que 

eram alguns dos mais altos funcionários da repartição (...)” ( p.33) e, mais adiante a voz 

narradora comenta: “Era sabido que todos roubavam, fossem europeus, fossem naturais, 

mas enquanto uns roubavam por ganância, outros roubavam por sobrevivência” (p. 39). 

  Ainda nas primeiras páginas do romance, a voz narrativa centrando-se no 

jornalista Luís Augusto conta que há anos, este 

tinha tentado pesquisar nos arquivos da  Secretaria dos Negócios da 
Marinha e do  Ultramar de Lisboa, na tentativa de redigir um artigo 
intitulado “Diligências e  tentativas de encontrar o caminho entre Angola 
e Moçambique”. Saíra de lá exausto e agoniado. Folheara centenas de 
páginas de livros e de escritos amontoados em prate leiras cobertas de 
pó, com descrições confusas das terras percorridas.(...)Documentação  
 geográfica, propriamente dita, não havia, e mesmo a que existia, há anos 
que não era nem consultada nem organizada. (...) 
Eram testemunhos de padres missionários, viajantes e comerciantes, 
descrições recolhidas a aventureiros, pombeiros e mussambases, todos 
os que tinham  percorrido corajosamente os sertões africanos ao longo 
dos tempos. Não havia qualquer dúvida de que os portugueses lá tinham 
estado nos séculos anteriores, mas a falta de            informação era tão 
assustadora como os caminhos perigosos que percorreram. 
(...) África era uma imensidão de terra, com rios enormes a cruzarem-se 
misteriosamente, (...) Concluíra que, durante demasiado tempo, o tráfico 
negreiro tinha saciado os interesses  da monarquia e dos privados em 
relação ao território e que o giro dos escravos tinha votado          ao 
desprezo a exploração de outras riquezas, o que explicava a actual 
situação da província e os escassos registos geográficos. África 
continuava esquecida e sem rosto. (p.40-41) 

 

        Por ter clara compreensão do que acontecia em África, Luís Afonso, nos finais de 

1875, escreve a Luciano Cordeiro, outra conhecida figura histórica do Portugal  

oitocentista,  secretário da recém fundada Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1875, uma 

carta de congratulações pela corajosa iniciativa dos que a criaram e  os alerta:  

...muito bem haja a Vossas Excelências que já não era sem tempo! Se o 
Governo não quer intervir, que intervenham os particulares deste país! 
(...) é fundamental omconhecimento dos nossos domínios, incluindo as 
terras africanas que ainda se encontram virgens e pouco penetradas pelos 
portugueses. A cobiça estrangeira está para nos engolir...  (p.43) 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

795 

 

Por esses anos de 1876 e 1877, já três exploradores ingleses tinham adentrado nos 

sertões da África: Livingstone, Cameron e Stanley. O italiano Brazza também mergulhara 

África adentro, a serviço da França e Leopoldo II da Bélgica ansiava por descobrir o 

paradeiro de Stanley para convencê-lo a trabalhar pela Bélgica.  Apenas o Terreiro do Paço, 

segundo crítico comentário da voz narrativa, não parecia muito interessado pelas 

possessões africanas e estava mais preocupado com as reviravoltas da política interna 

portuguesa.  

Serpa Pinto, porém, não desiste de seu projeto e torna a procurar o ministro Corvo, 

para reiterar-lhe sua vontade de integrar uma expedição que atravessasse a África de Angola 

a Moçambique. Vai também apresentar-se a Luciano Cordeiro, a quem já havia enviado, 

por correio, um estudo seu sobre a África.  

  Os exploradores ingleses, ao retornarem e realizarem conferências pelas 

Sociedades de Geografia da Europa, acusavam os portugueses de continuarem com 

práticas esclavagistas, mesmo depois de o tráfico de escravos já ter sido abolido. Andrade 

Covo, numa assembleia dos deputados, que o romance, em partes, registra, rebate tais 

acusações e adverte para a necessidade de estudar “cada uma das províncias ultramarinas 

(...) não só para aumentar o nosso poderio [diz ele], mas para legitimar o nosso domínio, de 

modo a que não possa ser contestado por ninguém!” (p.57) Andrade Corvo estava 

consciente de que não seria mais possível combater a cobiça alheia evocando Vasco da 

Gama e Bartolomeu Dias e também que a Europa não 

 ficaria muito mais tempo a assistir, impávida, ao sequestro, em nome 
dos direitos históricos, de tão vastos e negligenciados territórios. Era 
imperioso fomentar decisivamente a civilização do progresso nas 
possessões africanas: estabelecer linhas férreas, cabos telegráficos, redes 
viárias, saneamento... (p.58) 
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  Apesar da lucidez de Andrade Corvo, que apresenta ao Parlamento a 

proposta da expedição portuguesa ao interior da África, essa expedição ainda teria de 

esperar mais. Contudo, o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Marinha e Ultramar, 

Andrade Corvo, cai e apenas quando outro ministério se define é que se chega a decidir 

favoravelmente a uma expedição, que então será composta pelo Major do Exército 

Alexandre de Serpa Pinto, pelo tenente da marinha Hermenegildo de Brito Capelo e pelo 

segundo tenente da Armada Roberto Ivens. 

    Enquanto na metrópole lentamente se deliberava pela expedição, em 

Luanda, o corrupto administrador da Junta da Fazenda, Vicente Rosa, o mesmo que 

chantageara Afonso Lacerda desde sua chegada, estava trabalhando ativamente para 

enviados do monarca belga Leopoldo II.  Há muita habilidade narrativa, no romance, para 

descrever a rede de espionagem agindo, tanto na África quanto na própria metrópole, mais 

concretamente na própria Sociedade de Geografia de Lisboa. Nesta, enquanto Luciano 

Cordeiro e Serpa Pinto, após terem acabado de se conhecerem pessoalmente e terem saído 

para um almoço no célebre restaurante Marrare, ocorre um furto de uma batelada de 

documentos fundamentais para a comprovação das incursões de portugueses no interior da 

África. Apenas no final da obra saberemos que o furto ocorrera pela ação de uma 

funcionária de confiança, que secretamente estava a serviço dos interesses belgas. Nunca 

foram recuperados. 

Aliás, a estratégia do governo belga era a de difundir pela Europa e Estados Unidos 

uma imagem de filantropia associada à figura do rei Leopoldo II que, para tal fim, havia 

fundado uma Associação Internacional Africana com o objetivo de desenvolver  iniciativas 

e efetivação de projetos com intuitos humanitários, filantrópicos e civilizatórios em África. 

Enquanto se propagava, através de agentes seus enviados a Luanda, à Inglaterra e a outros 
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países, que ele se ocupava “de uma cruzada magnificente” (p.107) em favor dos nativos em 

África, seus agentes espionavam os movimentos dos portugueses e, auxiliados pelo 

funcionário subornado Vicente Rosa, desencadearam uma série de empecilhos para que a 

expedição portuguesa não se realizasse ou, pelo menos, que tardasse bastante a realizar-se. 

Os enviados belgas tinham uma obsessão: saber o paradeiro de Stanley, o terceiro inglês 

que tinha empreendido uma travessia do continente africano e que, até perto de meados da 

narrativa de Filipa Sousa, ainda não havia chegado a nenhuma povoação de onde enviasse 

notícias.   

Quando Serpa Pinto já se encontra em Luanda, lutando para dar solução aos graves 

empecilhos que Vicente Rosa havia criado e desloca-se até Cabinda, a sorte lhe sorri e ele é 

o primeiro a encontrar-se com Stanley, que, no 16 de agosto de 1877,  acabara de lá chegar. 

Na carta de 20 de agosto, que Serpa Pinto escreve a Luciano Cordeiro vem, entre outras 

informações, esta declaração do inglês sobre os povos do interior: “Todos os povos até à outra 

costa lhe disseram que eram portugueses”. (p.221), o que é uma afirmação importante 

relativamente à identidade dos sertanejos que viviam na região entre as duas costas. Tal 

afirmação será repetida por Stanley durante um jantar em Luanda, a propósito de uma 

pergunta de um dos enviados belgas, o engenheiro Laurent Ducret. (cf. p. 226-227) 

Apesar dessa taxativa declaração, mais tarde o mesmo Stanley aceitará trabalhar 

para Leopoldo II e demarcar as fronteiras de um vastíssimo território belga no Congo.  

Adiantamo-nos, contudo, no tratar dos procedimentos e resultados dessa espécie de 

guerrilha da espionagem belga e deixamos de relatar que, finalmente, quando o governo 

português deliberou realizar a expedição, Serpa Pinto e Capelo foram enviados a Paris e a 

Londres para equiparem-se. Assistimos às numerosas compras, ao embarque dos dois em 

7/7/77, número capicua, sinal de sorte. Roberto Ivens encontrava-se em Luanda e lá devia 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

798 

 

esperar os dois companheiros, mas Vicente Rosa enganou-o, informando que recebera uma 

mensagem para que ele embarcasse para Lisboa, de modo a de lá partirem os três juntos. 

Enorme atraso na expedição, pois Serpa Pinto e Capelo, chegados a Luanda, tiveram de 

esperar Ivens chegar a Lisboa e voltar noutro navio a Luanda, além de não ter podido 

cumprir o encargo que lhe fora recomendado: em Luanda deveria ter-se ocupado de 

encontrar e contratar carregadores.  

Outra dificuldade: a expedição era realizada numa parceria entre o Governo 

português e a Sociedade de Geografia de Lisboa, instituição particular. Houve uma 

discordância em relação aos objetivos da expedição. O Governo considerou que:  

“A expedição terá por principal objetivo o estudo do rio Cuango nas suas relações com 
 o Congo e com os territórios portugueses da costa ocidental, bem como toda a região  
que compreende, a sul e a sueste, as origens do rio Zambeze e Cunene, e se prolonga a 
norte até entrar pelas bacias hidrográficas do Cuanza e do Cuango. 
A exploração do Cunene até à sua foz deverá reputar-se compreendida nos encargos 
da expedição, quando não haja incompatibilidade entre aquela exploração e a que, 
por sua particular importância,constitui a principal obrigação dos expedicionários”.  
(p.116 Citação em itálico e entre aspas por ser transcrição exata do 
documento do Rei) 

 

Luciano Cordeiro, ao ouvir a definição de Sua Majestade dos objetivos, reage: 

- Caramba! O que me descontenta é que não há qualquer percepção de 
que a ligação de Angola com Moçambique evitaria que os boers se 
deslocassem para Norte...evitaria que os ingleses parassem de fazer 
conjecturas para ligações estratégicas... evitaria tanta coisa... Para não 
falar nos interesses que estão por trás do rei Leopoldo e da Associação 
Internacional Africana para promover e civilizar a África trópico-
equatorial! Cá para mim é sol na eira e chuva na horta a mais! Além de 
que uma travessia à contracosta encetaria com toda a certeza um 
comércio estrondoso, trazendo riquezas a Portugal! (p.116) 

 

Após o encontro com Stanley, Serpa Pinto, que já era da mesma opinião que 

Luciano Cordeiro, não vê mais sentido algum em seguir fielmente os objetivos definidos 

pelo monarca e assim se expressa a Capelo e a Ivens: 

(...) com a chegada do Stanley já não faz sentido o itinerário da expedição 
entrar pelo Congo. A zona foi toda estudada por ele, e sabemos que a 
nascente do rio vem das montanhas do rift da África Central. Podemos 
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partir mais a sul, do planalto do Bié, por exemplo, e elaborar um novo 
plano para a expedição, sendo que eu sigo depois até à          
contracosta... 
- Que história é essa de que o Luciano também me veio falar?  
– Ivens olhou circunspecto para Serpa Pinto. 
 -Sigo para a contracosta antes que seja tarde demais... 
 -Isso é consigo, mas eu não dou nenhum passo fora das instruções do 
Governo! 
Exclamou Ivens. 
  - Eu não disse, Serpa Pinto? Tinha a certeza de que o Ivens pensava o 
mesmo que eu! (p. 231)  

 

 

Dividem-se: em finais de abril de 1878 Serpa Pinto, juntamente com o amigo 

Afonso Lacerda, parte com 80 homens e um inseparável grupo de 11, que o sertanista Silva 

Porto lhe cedera para a travessia costa a costa. Capelo e Ivens seguiram para o Norte.  

A 6/9/78, o grupo de Serpa Pinto sofre um ataque repentino de nativos, à noite, 

instigados por um mestiço de cafre e preto chamado José Alves, que levava um grupo de 

escravos, libertados por Serpa Pinto. José Alves vai dizer ao rei de Lialui que o explorador 

vinha para apoiar um seu inimigo. O grupo foi cercado e houve uma grande matança. Se 

Afonso Lacerda não se tivesse interposto, Serpa Pinto teria morrido. Ele salvou-lhe a vida, 

mas perdeu a sua. Os carregadores ou morreram ou fugiram, suas armas e víveres foram 

levados. Somente ficaram os diários, os instrumentos, 30 cartuchos de bala de aço, umas 

dúzias de chumbinho, e uma carabina que o rei D. Luís  havia oferecido a Serpa Pinto antes 

de partir. Ele ficou com apenas 6 homens.  

Passam-se mais 5 meses de fome e sede, Serpa Pinto desiste de alcançar Quelimane 

em Moçambique e caminha para Leste, atingindo  Pretória, a 12 de fevereiro de 1879. 

Tinham percorrido 5.000 kms a pé. 

Em telegrama de Pretória, já na costa leste de África, ao ministro da Marinha, em 

Lisboa, anuncia: 
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(...)trabalhos salvos foram 20 cartas geográficas, muitas plantas topográficas, 3 
volumes de cálculos de coordenadas, estudos meteorológicos, 3 volumes de desenhos, 
avultado diário... estudo completo do alto Zambeze, 72 cataratas e rápidos...mau 
gentio, guerras constantes, o segredo do rio Cubango.(em itálico a transcrição do 
telegrama) 
O alferes Lacerda conheceu a morte nesta travessia...mas seu nome 
jamais será esquecido pela forma gloriosa como defendeu Portugal.   
(p.281) 

 

No Epílogo da obra, conta-se que Serpa Pinto chegou de volta a Lisboa em junho 

de 1879, trazendo consigo 4 nativos africanos que o acompanharam dos que Silva Porto 

lhe confiara para integrarem a expedição. Foi recebido com honras, medalhas e deu 

conferências por todas as sociedades de geografia europeias. O Epílogo acrescenta mais 

uma informação que julgo conveniente incluir: 

Nos finais de 1889, Serpa Pinto, de novo em África, procurou cumprir 
no terreno, com o ímpeto e temeridade que lhe eram próprios, os 
desejos de grandeza da pátria, que o ministério de Pinheiro Chagas 
começou a impor: a definição do “mapa dor-de-rosa”. Pretendia-se 
estender o domínio português por uma vasta região da costa do 
Atlântico até ao Índico. Serpa Pinto tentou assegurar o controlo 
português na margem sudoeste do lago Niassa. Ao reagir aos ataques dos 
Macololos, provocou o conflito diplomático que originou o Ultimatum 
britânico, que fez cair o Governo e vacilar a monarquia constitucional. 
No frenesim nacionalista que então assolou a metrópole, os seus feitos e 
o seu nome foram celebrados até à exaustão de norte a sul, símbolo da 
resistência e redenção da humilhação pátria. (p.287) 

 

Através das ações do destemido Alexandre de Serpa Pinto Portugal ganhou 

batalhas, mas perdeu a guerra. 

Informa-se ainda que, entre 1884 e 1885, Capelo e Ivens cruzaram a África de 

Angola a Moçambique, estabelecendo uma ligação por terra entre as duas colônias. 

 

Em suma, o romance é envolvente e esclarecedor. Mas, aos olhos de um leitor 

desapaixonado e sem parti pris, leva-nos a conclusões que provavelmente a autora não 

compartilharia. Vemos com clareza a cobiça das nações europeias nos finais do oitocentos, 

mas dessa cobiça Portugal não se encontra excluído. Alegava razões históricas para 
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dominar aqueles vastos territórios africanos, era, como disse Luciano Cordeiro, “a segunda 

potência colonial da Europa”, mas lutar por possuir colônias e impor uma nacionalidade a 

outros povos não é nenhum motivo de orgulho.  

“Todos são portugueses” disseram os povos do interior da África a Stanley, mas 

efetivamente o eram? Stanley deu crédito a essa afirmação? E o rei belga, que queria 

civilizar a África, realizar uma obra filantrópica naquele continente, civilizou-a de fato? Não 

estamos ainda assistindo às consequências dessas magnificentes obras “civilizatórias e 

filantrópicas”? Não estamos assistindo a uma insana luta de etnias e de identidades, em boa 

parte em consequência dessas ações? 

Podemos discordar profundamente da defesa do colonialismo português que me 

parece existir no livro de Filipa Sousa, podemos incluir Portugal entre os países cobiçosos, 

mas não podemos deixar de reconhecer que vale a pena ler seu romance e dar-nos conta,  

de um modo vívido, de importantes momentos da história do século XIX. 
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A VIAGEM PELO IMAGINÁRIO HISTÓRICO-FICCIONAL EM SARAMAGO 

E LOBO ANTUNES 

 

 

Maria Helena Sansão Fontes1 

 

 

 

Enquanto o romance As naus, de Lobo Antunes, publicado em 1988, tem tido já 

muitos estudos analíticos, constituindo-se desde o seu lançamento um clássico da literatura 

portuguesa contemporânea, A viagem do elefante, de Saramago emerge como uma das últimas 

publicações do autor, pronta a suscitar ainda caminhos  para muitas indagações. Em meus 

mais recentes estudos da obra de Saramago, este romance foi uma importante premissa 

para confirmar o viés oralizante do texto e a notória característica do autor como contador 

de histórias. Já As Naus confirmam, por outro lado, e de uma maneira comparatista que 

ambos os autores têm a história como objeto fulcral para desestabilizar a narrativa 

tradicional, atuando sobre os vazios da história, mais no caso de Saramago, ou na 

dessacralização dos fatos e personagens históricos, especialmente na narrativa de Lobo 

Antunes, embora esses aspectos ocorram em ambos os textos.  

Para Linda Hutcheon, o ceticismo com que hoje a história é encarada, bem como a 

ficção empiricista, explica as contradições da literatura pós-moderna. Criando versões 

imaginárias da história e mesmo do mundo real, o romance contemporâneo sugere que 

reescrever o passado é impedi-lo de ser conclusivo, de ter um fim ou uma meta. Sugere 

ainda que assim como a história, a ficção é uma forma de introduzir um sentido no mundo. 

O rompimento das fronteiras, na medida em que são indefinidas as linhas de separação, 

caracterizam essa metaficção, da qual fazem parte as narrativas de Saramago e Lobo 

                                                             
1 Professora-Adjunta de Literatura Portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ) 
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Antunes. As verdades e as mentiras do registro histórico são “deliberadamente falsificados 

para ressaltar as possíveis falhas mnemônicas da história registrada e o constante potencial 

para o erro proposital ou inadvertido”, como assinala Hutcheon. 

Se em Saramago o registro da apropriação da história se revela de maneira 

autorreflexiva e consciente, como se houvesse um cuidado deliberado do narrador de 

lembrar ao leitor a intencional desconstrução histórica, estabelecendo assim um movimento 

de autoconsciência deste para os vazios ou as falhas do registro histórico oficial, em Lobo 

Antunes, embaralham-se fatos e  personagens, no tempo, nos lugares, na memória das 

personagens, nas referências históricas presentes, especialmente nos nomes e em fatos 

intertextualmente lembrados. Tudo isso faz com que, de maneira inusitada, não se fixe o 

inesperado, ou seja, cada vez mais nomes e fatos que poderiam parecer óbvios 

embaralham-se diante do leitor num caótico retorno de personagens para Lisboa 

(“Lixboa”), após o fracasso de um sonhado império, cantado pela epopéia de Camões, que 

aqui é lembrado por um homem “chamado Luís”, a quem falta uma vista e que carrega nos 

braços a urna com o corpo do pai morto, sem conseguir enterrá-lo dignamente, como um 

Portugal decadente, ao qual não foi possível dar um destino digno. 

Em As naus, a questão da viagem emerge num contraponto ao apogeu das 

navegações, como um irônico épico às avessas, onde os heróis retornados apontam para o 

declínio do Portugal contemporâneo, acentuando o submundo da corrupção e de toda a 

degradação social do outrora reluzente império. Esse paralelo entre o Portugal das riquezas 

e da expansão sem limites e o contemporâneo, visto como decadência, assinala o recurso 

da metaficção historiográfica com o intuito de questionar o sentido da própria história. O 

ideal de grandeza que revestia os antigos navegantes aqui se desmonta em favor de 

múltiplas experiências de anti-heróis, cujas visões partem de frustrações acumuladas por 
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suas trajetórias de vida e de deslocamentos, onde a miséria e a corrupção deixam marcas de 

desespero e desencanto. 

Vários heróis-navegantes emprestam seus nomes e/ou caracteres a essa amargurada 

galeria de infortúnios, como Pedro Álvares Cabral, Diogo Cão, Vasco da Gama, bem como 

figuras literárias além de Camões, que aqui são mencionadas de maneira insólita como 

Cervantes, García Lorca ou Padre António Vieira, numa inequívoca desmistificação das 

ideologias construídas em torno das conquistas ultramarinas diante do recente 25 de abril. 

As subversões nas construções das personagens portam em si os paradoxos dos tempos de 

glória, associados ao desconforto do retorno dos colonos e suas famílias, na debandada que 

se deu após a independência de Angola e das demais colônias portuguesas. 

Assim, se estabelece um esvaziamento dos nomes heróicos transferidos que são 

para uma dimensão demasiado humana, negando a carga mítica com que a história 

consagrou nomes e fatos. Anti-heróis que são, esses nomes consagrados soam irônicos e 

partem de uma constatação amarga, não apenas de um Portugal de quimeras, como 

também, e principalmente a meu ver, da existência humana contemporânea eivada de 

sonhos desfeitos, de dificuldades de criar afetos, de solidão e desconforto diante do outro. 

Maria Alzira Seixo, usando a designação “herói problemático”, proposta por 

Lukács, questiona esse novo mundo literário a partir das viagens dos descobrimentos em 

que o homem se apresenta marcado pela realidade empírica, revelando-se uma “identidade 

perturbada pelas noções de alteridade e de conjunção de diferenças”. Para a ensaísta,  

 O herói problemático é a personagem ficcional que deixou de sentir a 
protecção de uma transcendência, e que verifica que o seu percurso 
mundano pode não ter o acompanhamento tácito de uma divindade que 
lhe atribui sentido, para descobrir assim o peso da solidão, da imanência 
das coisas desligadas da sua significação absoluta, tornadas precárias 
como precária se tornou a sua própria individualidade, presa do 
problema nodal de existir, de sobreviver, e de resitir à contingência. 
(SEIXO, 1998, p. 165). 
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Se a designação de “herói problemático” evoluiu para o conceito do anti-herói que 

se coaduna melhor com os tempos pós-modernos, especialmente tratando-se de Lobo 

Antunes, não é menos verdade que seu percurso mundano seja marcado ainda pelas 

mesmas constatações do peso de existir, exacerbando-lhe a solidão e a precariedade da 

vida, sem a proteção de uma transcendência  inquestionável que outrora lhe garantia a 

precária felicidade.  

Dessa maneira, as personagens de As Naus naufragam nos portos do desamparo e 

incomodam o leitor com suas contingências de heróis falidos. O primeiro narrador é um 

Pedro Álvares Cabral que em discurso indireto, revelando sua interioridade, mistura as  

lembranças da rápida passagem por “Lixboa” a caminho de Angola, na infância, com os 

tempos atuais, vinte anos depois, como um retornado, após a morte do pai narrada como 

evidente alusão aos males de que padeciam os navegadores dos Descobrimentos: “O pai 

morreu de escorbuto antes do Cabo Bojador” (LOBO ANTUNES, 2011, p. 8). 

Sua chegada revela, já nas primeiras páginas a realidade decadente que configurou a 

volta das famílias dos retornados desde seu embarque de Angola:  

Tinha demorado uma semana com a mulata e o miúdo na sala de 
embarque do aeroporto de Loanda, estendidos no chão, enrolados em 
mantas, roídos de fome e de vontade de urinar, numa confusão de malas, 
sacos, crianças, soluços e odores, na esperança de vaga para fugir de 
Angola e das metralhadoras que todos os dias cantavam nas ruas 
brandidas por negros de camuflado, bêbados de cálices de after-shave e 
autoridade. (LOBO ANTUNES, 2011, p. 9). 
 

Sem me alongar na análise dessa personagem destituída da glória do verdadeiro 

navegador que lhe empresta o nome, ressalto ainda a ironia na sua passagem pela 

identificação dos viajantes no aeroporto de Lisboa, numa fila em que se acumulam seus 

companheiros de viagem, em clara alusão às comitivas dos navegantes de outrora: 

“clérigos, astrólogos genoveses, comerciantes judeus, aias, contrabandistas de escravos, 
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brancos pobres do Bairro Prenda, do Bairro da Cuca, abraçados a volumes de serapilheira, 

a malas atadas com cordéis, a cestos de verga, a brinquedos quebrados, formavam uma 

serpente de lamentos e miséria aeroporto adiante (...)” (LOBO ANTUNES, 2011, p. 10).  

E para acentuar a ironia do episódio, ao conferir  na lista com os nomes dos 

passageiros, se seu nome ali constava, o escrivão lhe pergunta: “Pedro Álvares quê?”, 

confirmando-lhe o anonimato dos homens sem glórias, sem transcendência. 

Seria impossível, embora tentador, analisar aqui todas as errâncias dessas 

personagens alegóricas, cuja travessia pela narrativa tende a exacerbar cada vez mais o 

despojamento das grandezas históricas dos descobrimentos pelos paradoxos dos tempos 

atuais, que ultrapassam os limites das circunstâncias vividas pelos retornados das guerras 

das ex-colônias, após as independências, bem como os limites geográficos de Portugal, 

após o 25 de abril, para, num movimento universalizante, atingir a existência humana em 

seu descompasso pós-moderno em comparação com as glórias acentuadas pelo passado 

histórico. 

O último capítulo de As naus revela um epílogo melancólico em que “o homem de 

nome Luís” se encontra entre outros retornados da África, numa espécie de hospício, 

“presenteado com uma cama em pedaços um pavilhão cercado de macieiras e de ervas 

ruins”. Numa alucinação que remete para a nostalgia mítica do sebastianismo, o trecho que 

se segue é uma constatação do absurdo que move a vida das pessoas que tentam entender o 

sentido do Portugal, submerso no desencanto à espera do rei: 

O homem de nome Luís já levava escrito um terço do poema na tarde de 
setembro em que o míope caviloso, após uma hora de prudentes círculos 
de abutre, lhe puxou a manga do pijama e o convidou a presenciar na 
Ericeira, na primeira semana de outubro, o desembarque do rei: 
- D. Sebastião aparece das ondas num cavalo branco, assobiou ele, 
depositando uma rosa no seu frasco. 
O poeta imaginou uma horda de tísicos em uniforme hospitalar, 
acocorados na neblina das dunas, à espera de um monarca risível que se 
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elevaria das águas na companhia de seu exército vencido. (LOBO 
ANTUNES, 2011, p. 176).  

 
Esse desvario no final da narrativa em torno da figura de D. Sebastião acentua o 

insólito do romance, na medida em que a personagem que corresponde a Camões e que 

supostamente já tem escrito um texto de Os Lusíadas, aguarda a volta de um rei a quem 

foram dedicados os verdadeiros versos camonianos, na exaltação épica renascentista. 

Passando a A viagem do elefante, um dos mais recentes livros de Saramago, pode-se 

dizer que este talvez seja a marca mais oralizante do contador de histórias, na medida em 

que reconstrói, à maneira de um relato, cheio de digressões, um fato ocorrido em 1551, 

durante o reinado de João III, de Portugal. Não é à toa que o autor intitula essa narrativa de 

“Conto”. E, se quem conta um conto aumenta um ponto, como diz um dos mais 

conhecidos ditados populares, aqui, isso se coaduna com o engenho de Saramago. É esse 

longo conto recheado de ditos populares, os quais emprestam ao narrar oportunos 

questionamentos, que se desenrolam como a partir de quem estivesse a falar numa roda de 

ouvintes atentos e curiosos. 

Saramago diz na introdução ao livro, à guisa de prefácio, que pressentiu que na 

viagem do elefante, ocorrida em 1551, cujas ilustrações enfeitam o restaurante “O 

Elefante”, em Salzburgo, Áustria, poderia haver uma história. O fato em si, não contém 

mais informações do que as que sucintamente são registradas na história. Entretanto, o 

ficcionista se valeu desse precário recurso para criar uma obra literária, ressaltando em 

algum momento que “vale mais ser romancista, ficcionista, mentiroso”, preenchendo assim 

os vazios da história: 

No fundo, há que reconhecer que a história não é apenas selectiva, é 
também discriminatória, só colhe da vida o que lhe interessa como 
material socialmente tido por histórico e despreza todo o resto, 
precisamente onde talvez poderia ser encontrada a verdadeira explicação 
dos factos, das coisas, da puta realidade. (SARAMAGO, 2008, p. 225).  
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Diz o conto que o elefante Salomão havia sido o presente escolhido para ofertar o 

então Arquiduque da Áustria Maximiliano II, recém casado com a filha do Imperador 

Carlos V. O animal, vindo há dois anos da Índia, tinha como tratador (cornaca) um homem 

de nome Subhro, também de origem indiana, que irá acompanhá-lo durante a dificultosa 

viagem de Portugal a Viena. 

Vale assinalar que o dito cornaca Subhro, personagem cujo nome causa 

estranhamento, a ponto de ter sido trocado no adiantado da narrativa pela autoridade do 

Arquiduque (que o nomeia de Fritz), deve seu nome a uma homenagem que o autor teria 

feito ao poeta bengali Subhro Bandyopadhyay, natural de Calcutá, que se tornou amigo de 

Pilar, esposa de Saramago, à qual deu informações valiosas sobre a vida dos elefantes 

indianos para que fosse possível o presente romance.2 

Subhro, o cornaca, tem um papel relevante na narrativa, porque, sendo um homem 

obstinado em suas ações, zeloso do seu ofício e sensível como ser humano, pode-se dizer 

que será ele aqui o alter ego do narrador, na medida em que vão lhe caber os 

questionamentos sobre os desconcertos do mundo, a partir do pequeno mundo de simples 

tratador de elefantes a que está destinado. A ele foi confiada a importante missão de 

conduzir o elefante Salomão, na viagem, cuja grande caravana passa por inúmeros 

percalços, constituindo-se pretextos para divagações existenciais, sociais e políticas. Subhro 

vai se mostrar, ao longo da narrativa, inteligente e questionador e, com certeza, irreverente 

dentro de suas limitadas possibilidades de lidar com as autoridades as quais questiona. 

As críticas do narrador já se instauram desde o começo do conto, durante as 

negociações da escolha de Salomão para ser ofertado como valioso presente ao soberano 

austríaco. Ao ser apresentado ao elefante Salomão e ao cornaca, as palavras do rei são 

                                                             
2 http://mardikepona.blogs.sapo.cv/2031.html 
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precedidas das irônicas palavras do narrador sobre  a natureza do elefante: “em breve irá 

descarregar as suas malcheirosas excreções na pretensiosa viena da áustria.” (SARAMAGO, 

2008, p. 20). E do rei, em diálogo com o secretário que o acompanha na visita:  

O rei resmungou qualquer coisa que não pôde ser ouvida, depois disse 
em voz firme e clara, Quero esse animal lavado agora mesmo. Sentia-se 
rei, era um rei, e a sensação é compreensível se pensarmos que nunca 
dissera uma frase igual em toda a sua vida de monarca. (SARAMAGO, 
2008, p. 20-21).  

 

Sem pressa de narrar, como um verdadeiro contador de histórias, o narrador se 

alonga em minúcias sobre os descaminhos do elefante e sua comitiva. Referindo-se à rainha 

de Portugal, Catarina da Áustria, aparecem os comentários a respeito de Salomão, 

inequivocamente direcionados à situação de Portugal: “Que sorte acabou de ter esse 

animal, a gozar a vida na cidade mais bela do mundo, e eu aqui, entalada entre hoje e o 

futuro, e sem esperança em nenhum dos dois.” (SARAMAGO, 2008, p. 32-33).  

E surgem então reflexões metaficcionais como estas, em vários momentos da 

narrativa:  

O passado é um imenso pedregal que muitos gostariam de percorrer 
como se de uma auto-estrada se tratasse, enquanto outros, 
pacientemente, vão de pedra em pedra, e as levantam, porque precisam 
de saber o que há por baixo delas. (SARAMAGO, 2008, p. 33). 

 

Ao longo da narrativa, portanto, desenham-se oportunidades para todo tipo de 

crítica sobre o poder, as vaidades humanas, o despreparo dos monarcas ou de autoridades 

em geral, e, como não poderiam faltar, a ironia sobre a fé e o poder divino, como nessas 

palavras, sobre as agruras da viagem do elefante e respectiva comitiva, causadas pelo mau 

tempo: “Esse é o grande equívoco do céu, como a ele nada é impossível, imagina que os 

homens, feitos, segundo se diz, à imagem e semelhança do seu poderoso inquilino, gozam 

do mesmo privilégio.” (SARAMAGO, 2008, p. 67). 
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A intertextualidade, como recurso sempre presente na obra de Saramago, aqui 

resgata não só fatos históricos, como também lendas bíblicas e episódios por vezes 

mencionados noutros romances, como o dos demônios que se alojam nos corpos dos 

porcos, causando-lhes a morte, por efeito de um milagre de Jesus, citado tanto no Evangelho 

segundo Jesus Cristo como em Caim, reiterando as indagações religiosas: “Não percebo por 

que  tinham esses porcos que morrer, está bem que Jesus tenha feito o milagre de expulsar 

os espíritos imundos do corpo de geraseno, mas consentir que eles entrassem nuns pobres 

porcos que nada tinham a ver com o caso, nunca me pareceu uma boa maneira de acabar o 

trabalho (...).” (SARAMAGO, 2008, p. 79). 

A viagem do elefante Salomão, conduzida tenazmente e com sabedoria pelo 

cornaca Subhro, termina de maneira gloriosa em sua chegada a Viena, passando por 

aclamações várias de pessoas que sequer sabiam o que era um elefante. Assim, a viagem do 

elefante se constitui também na viagem pelo saber, pela experiência e pelas revelações, ao 

mesmo tempo em que proclama a viagem pela imaginação. É o que assinala essa 

autorreflexividade do narrador:  

Apesar de toda a crítica que sobre ele se vem fazendo, o mundo vai 
descobrindo em cada dia maneiras de ir funcionando tant bien que mal, 
permita-se-nos esta pequena homenagem à cultura francesa, a prova é 
que quando as coisas boas não sucedem por si mesmas na realidade, a 
livre imaginação dá uma ajuda à composição equilibrada do quadro. 
(SARAMAGO, 2008, p. 223) 
 

Há que se assinalar uma mudança mais recente no estilo com o qual Saramago 

contemplou pelo menos os dois últimos romances, A viagem do elefante e Caim, nos quais 

mesmo os nomes próprios são grafados com iniciais minúsculas, reservando-se as 

maiúsculas apenas para início de frases e para marcar as falas dos diálogos.  Pode-se ler esse 

recurso como mais um dado que faz com que nomes consagrados, como o de Deus, de 

reis, autoridades e personagens bíblicas nivelem-se aos nomes de personagens comuns, 
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perdendo a áura e a hierarquia, da mesma forma com que são configuradas as respectivas 

personagens.  

Ressalto finalmente que a aproximação das duas narrativas, de autores tão 

diferentes, sob o motivo da viagem, tem como objetivo analisar em que medida os dois 

autores se utilizam da história oficial, problematizando-a, ao criar situações que 

desestabilizam  os textos consagrados, negando-se a assimilar a história como tal, mas 

conferindo-lhe as marcas da dúvida na busca de um sentido para o presente.  

Lobo Antunes, em As Naus, desfaz a aura consagrada dos mitos nacionais que 

fizeram a história dos Descobrimentos, destronando-os de transcendências, mas 

evidenciando seus nomes de maneira a marcar o descompasso entre as glórias e as verdades 

da condição humana e do mundo atual. Saramago, em A viagem do elefante, preenche os 

vazios da história com o imaginário do que poderia ter sido, sem deixar, contudo, de 

promover também a dessacralização dos nomes imortalizados pela história, criando em 

contrapartida seres anônimos, desprezados pelos textos oficiais, conferindo-lhes a 

transcendência que lhes fora negada.  

 Evidentemente, que essas constatações não se limitam à leitura dos dois romances 

aqui analisados. Pode-se observar pela trajetória literária de ambos os autores que as 

respectivas ideologias se acentuam a cada obra. Lobo Antunes, como se sabe, em sua 

trilogia sobre as guerras de Angola, Os cus de Judas, Memória de elefante e Conhecimento do inferno, 

para citar apenas alguns, revela também a mesma problemática que parte de narradores 

atormentados pelas marcas das guerras, em romances, onde ficção e história se embaralham 

no desassossego do confronto entre o homem e o mundo problematizado. Embora se 

utilize de diferentes recursos, é impossível não perceber em seus romances, em geral, esse 
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viés desestabilizador, que faz da história o alvo para o questionamento das versões 

admitidas da história. 

Também Saramago, em vários romances,  como Memorial do convento, O Ano da morte 

de Ricardo Reis, O evangelho segundo Jesus Cristo, A história do Cerco de Lisboa ou Caim, entre 

outros, ultrapassa os limites da ficção, na medida em que desfaz os meandros da história, 

conferindo-lhes novas versões, sob o mesmo viés desestabilizador.  

Creio que a diferença fundamental entre os dois escritores, além dos estilos, 

obviamente, funda-se na questão de seus respectivos ideários. Lobo Antunes revela total 

ceticismo ao construir mundos corrosivos, arruinados, sem perspectivas, onde suas 

personagens transitam como seres destituídos de grandeza, diluídos em submundos 

interiores e exteriores. Revisitar a história, através de seus romances, é constatar a falência 

de um mundo de utopias e ruínas, onde os sonhos de grandeza dão lugar aos pesadelos 

impostos pela contemporaneidade, isenta de promessas, imersa no fantasma da solidão e 

do desamor. 

Saramago, apesar de criar mundos onde, ora pela ironia apenas, ora pelo insólito 

das situações, lança o homem no caos, como que para testá-lo diante dos limites impostos 

pela sobrevivência, revela ideologicamente que a força do homem está na sua vontade de 

mudar o mundo e de se transformar como pessoa. Nessa medida, as alegorias apontam 

para a possibilidade de mudança, quando o homem se confronta com sua precariedade 

diante da existência, como em Ensaio sobre a cegueira, em que a humanidade mergulha no 

caos para aprender a viver e fundar novamente um cosmos. É importante salientar que na 

obra de Saramago inexiste o desamor tão visível em Lobo Antunes, a não ser nos 

descaminhos da civilização, em que o amor é questionado na medida em que os laços da 

solidariedade se desfazem pela indiferença, pela gana do poder, pelas vaidades humanas. O 
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amor entre duas pessoas, entretanto, ainda é o alvo otimista de suas narrativas, como o de 

Blimunda e Baltazar, Maria Sara e Raimundo, Jesus e Maria Magdala, os casais que se 

formam em Jangada de Pedra, entre outros. 

Entre As naus e A viagem do elefante, essas diferenças se acentuam, Saramago escolhe 

a integridade de Subhro, o cornaca, fundada no amor, como veículo para suas digressões 

sobre as questões da existência, sem deixar de proclamar a tenacidade do homem na terra 

como força para que tudo seja possível. Lobo Antunes, desgoverna suas naus para mostrar 

o homem esmagado pelo mundo de valores falidos, sem possibilidade de redenção. 
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ESTRANHAMENTO E HETEROTOPIA EM CONTOS DE TEOLINDA GERSÃO 

 

  

Maria Lúcia Wiltshire de Oliveira1 

 

 

I 

Como compreender narrativas insólitas que  se afastam da nossa realidade cotidiana 

e do modo de funcionamento do nosso pensamento? Geralmente reagimos com uma 

explicação automática que separa vida e arte, dizendo: “isto é ficção, fingimento, literatura”. 

Com estas rotulações afastamos o mal estar do estranhamento e recuperamos o sapato 

velho da nossa mente graças à aplicação de conjuntos conceituais, como o fantástico-

estranho-maravilhoso  ou o onírico-simbólico-alegórico,  com os quais exercemos o nosso 

papel de professores e críticos da arte literária. Assim encontramos uma razão apaziguadora 

para a mente, mas sob o risco de nos distanciarmos daquilo que é o mistério e a potência 

da  arte pelo encerramento da reflexão com  um operador mágico. Em outras palavras, ao 

produzirmos interpretações racionais, fazemos do texto literário um instrumento 

pedagógico para imediata utilização - encontrar seus significados, preencher suas lacunas e 

remover o nosso desconforto -  esquecendo-nos que a arte da leitura não é uma decifração 

mas um  deslindamento (Barthes) de outras  formas de ser e conhecer que o texto sempre 

oferece como alternativa ao mundo em que vivemos.  

Sabemos que a arte não imita simplesmente a  natureza (physis), mas imita a forma 

de ser da natureza; e se a natureza é essencialmente  transformação, a arte é 

necessariamente devir. Tal como a arte, também o sujeito  se faz a si mesmo em contínuo 

processo de  metamorfose, seja aquele  que cria, seja aquele que partilha a criação do outro. 

                                                           
1 Universidade Federal Fluminense. 
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Como mímese do processo da physis, o ato criador não se submete a compromissos de 

qualquer tipo se realmente quer produzir novas possibilidades de mundo. Para o leitor, não 

se trata de reconhecer utopias propostas pelo autor, mas de transitar por outros espaços (as 

heterotopias, segundo Foucault) pelos  quais podemos compreender a articulação 

necessária entre ética e estética, tal como postula Rancière. Para aquém/além do autor e do 

narrador, uma voz narrativa (“o neutro”, na visão de  Blanchot) estende a mão àquele que 

lê, convidando-o a uma produção de mundo que ao mesmo tempo implica a reconstrução 

de si como sujeito (ou de uma nova subjetividade) segundo uma possível “estética da 

existência” (Foucault).   

Estas reflexões se fazem a propósito de dois contos de Teolinda Gersão  que 

ocupam a nossa atenção exatamente por trazerem, quer na forma, quer na temática, a 

postulação do  estranhamento, assim como a sua denegação de fundo  existencial e político.  

As duas  histórias dizem respeito ao nosso tempo e  se passam em ambiente urbano,  a 

primeira em um país não identificado do norte europeu e a segunda  em Lisboa, a mais 

periférica das capitais do continente. No entanto, ambas nos levam para territórios 

ancestrais: a primeira à cultura animista céltica ou viking do passado europeu; a segunda  à 

prática ritual  xamânica em voga na África tribal nos dias de hoje. Ainda que tutelados pela  

palavra dos narradores, respectivamente de 3ª e de 1ª pessoa, somos arrastados para outras 

paisagens, experimentando uma desterritorialização obrigatória que causa espanto  e 

desconforto na leitura destes contos de Teolinda Gersão -  “Um casaco de raposa 

vermelha”  e  “A mulher que prendeu a chuva” -, ambos inseridos no volume que tem o 

nome do último (2007). O nosso objetivo neste trabalho é observar como o estranhamento 

e a heterotopia se articulam nos dois contos, o que permite confirmar a natureza etistética  

do projeto da autora. 
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II 

Ao contrário de muitos escritores2, a estrutura fragmentária caracteriza os três 

primeiros romances de  Teolinda Gersão  - O silêncio (1981), Mulher com paisagem e mar ao 

fundo (1982) e Os guarda-chuvas cintilantes (1984) – que se impuseram no cenário literário 

português da década de 1980, recebendo reconhecimento crítico.3 Indagada sobre tal 

singularidade em seu percurso literário,  a autora justificou-a como um procedimento 

necessário àqueles tempos  que demandavam mudanças radicais, substituídas depois pela 

formas tradicionais nas obras subseqüentes. Sem pretender discutir a questão e a resposta 

dada pela autora, afastamos peremptoriamente a idéia de que Teolinda tenha “evoluído” ao 

passar da desorganização à organização,  arriscando-nos a crer que, tal como Proust, ela 

sabe que o mistério ronda toda narrativa independentemente  da estrutura que adota tal 

como provam as narrativas de todos os tempos.   

Concentramo-nos, assim, nos  dois contos mencionados que  retomam o modelo 

da prosa   realista mas que, ao mesmo tempo, a contrariam por meio de uma dimensão que, 

em princípio, podemos chamar de fantástica ou alegórica. E retomamos a pergunta: como 

assimilar os fatos que lá se passam, para além da ficção que a literatura postula? De modo 

geral, ao terminarmos a leitura fechamos o livro e a mente com a adoção  de uma etiqueta 

consoladora com a intenção de contextualizar a obra dentro de um gênero literário. Como 

                                                           
2
 Só recentemente observam-se  rumos mais fragmentários e poéticos na ficção de Lobo Antunes. 

De igual modo, apenas  nas suas obras finais, Clarice Lispector acentuou o caos na condução da 
narrativa. 
3
 A consagração como escritora se dá com a publicação do primeiro livro, O Silêncio, distinguido 

com o Prémio Pen Club de Ficção em 1981, cuja leitura faz Eduardo Prado Coelho evocar Clarisse 
Lispector. Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo (1982) é a perspectiva de todo um povo que escuta e 
que obedece,no período da ditadura, e, como no romance anterior, a protagonista recusa e procura. 
Os Guarda-Chuvas Cintilantes  (1984) rompe  com as formas convencionais da escrita, neste caso da 
diarística. 
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já apontamos, nessa hora afastamos o olhar daquilo que nela é o mais vital, talvez a 

proposta de um outro mundo possível, fazendo um pouco como aqueles que matam e 

espetam as borboletas a pretexto de estudarem-nas.  

Temos aqui duas histórias estranhas. A primeira, “Um casaco de raposa vermelha”, 

foi extraída do romance Os guarda-chuvas cintilantes  onde está precedida de um preâmbulo da 

narradora / autora que a teria lido num jornal de um país nórdico, ou seja: o fato narrado 

pertence à dimensão do real.4 A narradora de terceira pessoa é a dona da voz que leu  a 

notícia e que se mescla com uma das  vozes da obra de 1984 atrás citada. Importa dizer que  

não se trata da  voz da autora, apesar de constar a rubrica “Diário” na folha de rosto da 

obra, pois sabemos que esta notação de uma escrita de si  é falsa por não  cumprir à risca o 

modelo do gênero.  

A segunda história põe em curso duas narrações simultâneas, ambas em primeira 

pessoa, em que uma delas se  encaixa na outra. Pertencem a  narradores  de origem,  classe  

e etnia (ou raça)  diferentes, o que  acentua o efeito de estranhamento entre as duas vozes. 

Acresce o fato de que a história narrada por uma primeira  camareira de hotel, e escutada 

por outra mais jovem, diz respeito a um terceiro extrato cultural – a África tribal – que se 

imiscui no espaço urbano aproximando contemporaneidade e  ancestralidade.  

 

III 

Para começar a pensar podemos nos valer de alguns  conceitos deleuzianos para 

perceber os acontecimentos que advém aos personagens nos dois contos.  No primeiro, 

uma simples bancária se transforma em raposa, ao vestir um cobiçado casaco de raposa 

                                                           
4
 Assim está em Os guarda-chuvas cintilantes:  “Sexta, quatro. É uma história curiosa, acontecida num 

país nórdico que leio num jornal:” (GERSÃO, 1984, p. 74) 
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como se fosse sua própria pele, experimentando  um devir animal. Não se trata de uma 

experiência passageira, mas de uma metamorfose lenta e definitiva a que a personagem está  

vocacionada independentemente de sua vontade. Torna-se raposa a partir do desejo 

prosaico de comprar um casaco novo exposto numa loja. A simplória bancária não pensa 

em  virar  raposa mas, por força do  acaso, vivencia  um encontro decisivo diante da vitrina 

que a leva a uma desterritorialização da sua condição biológica: abandona  a paisagem do 

humano e adere ao habitat da floresta.  

Imediatamente, alarmados com o caráter insólito do fenômeno, somos tentados a 

interpretá-lo simbolicamente, buscando em nossa maleta de ferramentas retóricas tudo 

aquilo que possa aquietar a nossa estranheza: fazemos um esforço para evitar o mal estar  

da metamorfose realizada sob nossos olhos e reduzimo-la a uma qualquer palavra-salvadora 

como o símbolo, a metáfora, a alegoria, o fantástico ou o absurdo, que representam, mas 

não criam, realidade.  Sob a proteção que rotula o texto, dele saímos incólumes, sem 

efetuar um encontro com o mistério que o (nos) constitui.  

Desde muito tempo somos embalados pelo mito do Gênesis que nos concebe 

como  seres superiores aos animais porque temos a linguagem. Com base nesta arrogância, 

desprezamos qualquer aprendizagem que nos leve ao encontro de um  outro, uma espécie 

de terceiro que não é humano nem animal, mas texto. Sob o medo da perda irreversível da 

identidade, afagada como  antídoto para o  vazio, ou a falta de sentido inerente ao viver, 

recusamos o risco de experiências que possam enriquecer a nossa vida, contentando-nos 

com entediantes valores que embaçam monotonamente a existência. Não terá sido à toa 

que a  personagem do conto exerce uma das mais insípidas atividades profissionais, a de 

bancária, cuja possibilidade de criar é quase nula, mas que, apesar disso, lhe dá condições 

finaceiras para realizar a almejada compra do casaco de pele de raposa. A princípio, com  
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este procedimento, a moça parece se enquadrar na lógica da “sociedade de consumo”, 

portando-se de forma politicamente incorreta ao cobiçar um artefato de origem animal.  

No entanto, a direção do seu desejo extrapola estas estereotipias comportamentais e é 

capaz de levá-la a ouvir uma verdade que não provém de si mas talvez de camadas 

inconscientes, de um fundo onto ou filogenético que ressoa no seu corpo a dizer: somos 

animais!  

Enquanto espera o dia para  retirar a peça da loja, a moça vai se modificando  aos 

poucos, usufruindo de sensibilidade e traços não-humanos de raposa, até que num belo dia 

apossa-se do seu casaco, veste-o e se dirige para fora da cidade,  desaparecendo  na floresta 

numa corrida à desfilada que representa, não uma condenação, mas  a realização de  uma 

epifania. Antes deste dia culminante de libertação, ela sentira calafrios “de prazer e desejo” 

diante da vitrine. Dormira  pouco, “levemente febril”,  acordando “inquieta”  e tremendo 

“com a idéia de que o casaco  pudesse estar vendido”. Seu coração só se acalmara ao saber 

que poderia adquiri-lo e, uma vez fechada a compra,  passara a  imaginar, sem ansiedade 

mas intensa e alegremente, o momento em que o teria consigo, sabendo que o que a 

fascinava não era o desejo de ser admirada, mas “uma certeza obscura, uma sensação de 

harmonia consigo própria”. Senti-se ativa,  ágil, tendo o ritmo da respiração “mais  

repousado e profundo”,  experimentando “profundamente o corpo – [pois] estava mais 

viva, agora, mais alerta”. Sua percepção se aprimorara, seu olfato se aperfeiçoara, seu 

interesse por animais se ampliara, seu gosto se desdobrara. Gradualmente as 

transformações se acentuavam e se mesclavam a um bem estar que estaria ligado “a uma 

força maligna” que “poderia transmitir aos outros” sem riscos,  como uma “idéia suave, 

tranquila, quase alegre”, diríamos de uma inocência primordial. Finalmente, ao apossar-se e 

vestir  o casaco,  reencontrara o seu corpo animal e deixara a cidade para trás, 
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“embrenhando-se rapidamente na profundidade da floresta”,  como fazem as raposas, 

“sacudindo o dorso e a cauda, farejando o ar, o chão e o vento, uivando de  prazer e de 

alegria”, como fazem os humanos”. Entre a raposa e a moça, um  terceiro imperceptível 

acabara de nascer no texto.  

A narrativa se assemelha a uma  fábula e somos tentados a interpretá-la segundo 

uma moral que lhe aprisione o sentido. No entanto, o sentido também escapa  e corre à 

desfilada como a moça-raposa. De todo modo um frêmito de liberdade e de mudança 

atravessa o corpo da personagem e não sabemos se como raposa não terá depois  desejos 

de ser moça. No lugar de uma leitura simbólica, podemos dizer que o conto mostra  que 

num cotidiano sem surpresas, algo acontece a alguém e esse alguém se sente chamado a 

viver uma nova experiência de intensidade. No curso de um devir, geralmente 

imperceptível  (cf. DELEUZE, 2004, p.13), há o acolhimento da nova experiência pela  

personagem. Dá-se  uma consentida desterritorialização e uma reterritorialização de estados 

e sentimentos. Não acontecem mortes, nem catástrofes, apenas uma mudança inofensiva, 

inocente, incapaz de prejudicar os outros, mas extremamente intensa, profunda e 

significativa para quem a vive. Há o retorno a uma  ancestralidade biológica que tanto pode 

marcar o inconsciente coletivo da humanidade, quanto a insondável condição humana. 

Podemos encontrar uma explicação arquetípica e anímica para o conto no quadro da 

cultura européia, mas também podemos nos render  aos mistérios da animalidade que nos 

anima. De todo modo reencontramos aqui o animal que somos, “L´animal que donc je suis”, 

na visão de Derrida (1999), que geralmente denegamos sob o orgulho logocêntrico da 

razão humana. O elemento terceiro que surge do encontro entre a moça e a raposa é um 

artefato textual que passa a existir como qualquer realidade do nosso cotidiano, invocando 

reflexões éticas que ultrapassam os limites atuais do nosso pensamento.   



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

821 
 

 

IV 

O segundo  conto também provoca associações com a ancestralidade, mas aqui ela 

é de raiz cultural e bem marcadamente africana, contrapondo-se  a uma racionalidade 

ocidental européia. Mais uma vez o acaso promove uma  experiência singular a um  

executivo  dos países do centro (na verdade do norte da Europa) que está em visita 

profissional a Lisboa, cidade periférica do continente, lotada de emigrantes africanos a 

desempenharem funções subalternas em hotéis de luxo. Há três extratos narrativos 

distintos que se tangenciam no conto: primeiro,  a narração em 1ª pessoa  do executivo, 

que não mais se surpreende  com a habitual desorganização dos serviços na capital 

portuguesa: “Vou algumas vezes a Lisboa, em viagens de negócios. (...) É natural (...)  que 

muitas coisas insólitas já não me surpreendam, em Lisboa”. Há um segundo plano que se 

mostra no diálogo travado entre  as  duas camareiras negras, que conversam no ambiente 

de trabalho, sem desconfiarem a princípio que  são ouvidas pelo executivo. Há por fim, o 

plano diegético longínquo da “mulher que prendeu a chuva” que envolve o episódio 

contado por uma delas, decorrido numa aldeia tribal que padece de seca e que, por isso, 

sacrifica uma infeliz mulher aos deuses depois de premiá-la com uma estupenda noite de 

amor. O fato insólito causa estranheza no executivo e nas mulheres, mas nestas a 

repercussão é bem diferente, em virtude talvez da familiaridade com a paisagem africana, 

embora elas estejam  aculturadas em Portugal.  

Depois de dois dias de intenso trabalho em Lisboa, o executivo estrangeiro decide  

usufruir da suíte presidencial que lhe deram para compensar o overbooking do seu quarto 

standard. No momento em que está a preparar a maleta de viagem, percebe vozes no 
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aposento anexo, tornando-se receptor involuntário da estranha narrativa que passa a narrar,  

reproduzindo  os gestos  

 
A mulher que contava interrompeu-se um instante, como se também 
esperasse. A outra não fez pergunta, ficou em silêncio, aguardando o 
desfecho de tudo.  

 
e as palavras da narradora:  

 
Então um jovem ofereceu-se. Eu vou, disse. Como se fosse igual matar a 

mulher, ou ser morto.  
 

 Neste momento, as duas mulheres parecem ter retornado à terra de origem, ambas 

inteiramente absortas, uma a contar, outra a ouvir: “Estavam algures, noutro lugar, para 

onde as tinha levado a história”. A narração da que é a mais gorda e mais velha, segundo o 

executivo, termina com aquilo que provoca um segundo espanto, talvez mais inacreditável 

para o narrador-ouvinte  do que para elas: “E então começou a chover, disse a mulher. Então 

começou a chover.” Ao que o narrador acrescenta: “As duas olharam-se em silêncio. Depois 

sacudiram a cabeça, suspiraram como se estivessem muito fatigadas, e recomeçaram a 

limpar.”  

Repare-se que as mulheres não experimentam  nenhum espanto, mas antes uma 

piedade que as cansam e as levam ao silêncio. Ao contrário, na mente do executivo as 

coisas se passam de forma bem angustiada pois  sai do quarto bruscamente, sem 

compreender a razão disso, sabendo apenas que  algo “em toda aquela história” o “deixara 

irritado”, saltando-lhe sentimentos raivosos contra si mesmo por escutar  as “conversas 

estúpidas das mulheres”. De uma forma racionalizante, ele não consegue aquietar-se, o que 

vai acontecer somente dentro do avião, quando percebe que de repente fora levado para 

“um pedaço de  África, intacto, como um pedaço de floresta virgem”, ficando fora de si 
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“Durante sete minutos, exactamente durante sete minutos, (...) perdido dentro da floresta.” 

Inteiramente deslocado, desterritorializado em corpo e mente, o executivo não sabe o que 

fazer com a escuta desta experiência que desfaz os limites entre realidade e magia.  Como 

contá-la a alguém?  Certamente o tachariam de louco ou bêbado. Os setes minutos 

lembram aqui não só a  duração da narrativa, mas também a experiência igualmente intensa 

e alterizada do ato sexual vivido pela pobre mulher, cuja morte fora coroada 

orgasticamente com a chegada da chuva que salva a aldeia. Assustado por não conseguir 

compreender o fenômeno segundo a sua matriz lógica e racional, o homem afasta o 

episódio de sua mente e  não lhe dá crédito porque o tomariam por doido. Acaba por 

atribuir a culpa, não a si, mas à cidade caótica em que estava: “Não havia nada de errado” 

com ele. “Lisboa é que não era, provavelmente, um lugar normal”.  

 Por que razão a narrativa lhe causou sucessivamente  irritação, racionalização  e 

projeção? Certamente há  fantasmas que habitam nossos territórios internos e que são 

atiçados por  encontros inesperados, exigindo uma compreensão que foge aos padrões 

costumeiros das identidades cartesianas ou fáusticas. A isto se nega o pobre executivo, 

preso a uma malha de pensamento que divide o mundo entre o bem e o mal, entre 

civilização e barbárie. Diante da história, as mulheres simples e ignorantes  foram mais 

sábias, aceitando que o mundo é feito de violências inevitáveis, o que explica os suspiros de 

compaixão. Mas como entender o sacrifício de um indivíduo em nome de outros, tal como 

aconteceu com a mulher que para os aldeões “prendia a chuva”? Do alto de sua soberania 

etnocêntrica, certamente o executivo não aprovava as razões para a violência individual 

perpetrada sobre a mulher e muito menos acreditava nos efeitos benéficos de tal gesto (a 

chuva) para a comunidade. No entanto, quando nossa “civilização” está em guerra,  muitos 

morram honradamente em nome de uns poucos privilegiados segundo  uma “naturalidade” 
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consensual. Mas  o executivo, recostando-se melhor na cadeira,  não dispõem destas 

flexibilidades mentais e investe energia psíquica na recuperação do seu bem estar. Ele se 

recusa a  refletir sobre o fato aparentemente violento ocorrido para além do seu familiar 

território físico e mental, evitando  os incômodos paradoxos da cultura humana, seja a 

tribal, seja a civilizada.  Sem uma solução apaziguadora,  a narrativa põe em cheque a 

indicernibilidade  entre o bem e o mal e entre a  verdade da lei e a do costume, abrindo 

espaço para a incompreensibilidade dos efeitos naturais que podem provir do acaso ou do 

mistério.  

 

V 

 Recorrendo ao “neutro” - que se confunde com o “ele” ou com a voz narrativa 

fantasmática e incaracterizável postulada por  Blanchot – evoca-se aqui  a exterioridade do 

literário alojada fora do  círculo narrativo, que não se confunde com a intencionalidade do 

autor, nem com a dos seus delegados-narradores de  primeira ou terceira pessoa. 

Novamente não se trata de buscar uma “interpretação” para o conto na voz autoral e  

muito menos nas vozes dos narradores-personagens, mas de levantar a hipótese de um 

outro criado pela linguagem que fala ao se calar e que existe sem ocupar lugar.5 Há o vazio 

que ressoa e toca no limite da linguagem ao dizer o sentido sem que o sentido o limite. A 

narrativa se liga à vida (no sentido de representá-la) mas a transcende e em sendo  assim é 

que  dá conta da vida. 

                                                           
5 O “ele” neutro não toma simplesmente o lugar ocupado tradicionalmente por um sujeito, ele 
modifica o próprio lugar ou topos, como um lugar movente que  lhe pertence sempre mas que 
também fica vazio.  Blanchot diz ainda que se trata de  “um suplemento de lugar, um lugar sempre 
em excesso: hipertopia.” (BLANCHOT, 1969, XV, pp. 556-567. Tradução minha). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

825 
 

 Tanto  o devir-raposa do primeiro conto, quanto o  devir-chuva do segundo conto 

são fenômenos estranhos que se reportam ao mistério ou ao acaso, ao caos ou ao 

desconhecido. As  perguntas - Quem transformou a bancária em raposa? e  Quem fez 

chover na aldeia? – são irrespondíveis, não se regendo por  uma lógica que as explique. São 

postulações que se fazem na narrativa e, por serem linguagem, ultrapassam necessariamente  

os limites lógicos, sem cair no não-senso. Em analogia a Beauvoir  e Lacan, a realidade não 

existe, torna-se.  

 Abandonando a categoria do “fantástico” que  rotula as rpresentações não realistas 

do real,   a narrativa  da raposa parece se moldar ao estilo flaubertiano que se dá por  si 

mesma, sem a intervenção comentadora do narrador de 3ª pessoa. Por sua vez, este último 

não se cola à figura da autora, mas antes àquela narradora do “diário” que são Os guarda-

chuvas cintilantes que, por seu turno, a reenvia à notícia colhida/narrada por um outro:  o 

repórter do jornal? Nada nos garante que este repórter tenha  presenciado o fato ou  

reproduzido a história escutada de um outro, testemunha do acontecimento. Ainda assim, 

este outro  jamais teria as condições objetivas de observar todo o percurso de mudanças 

por que passou a personagem, o que nos reenvia a uma outra estância, a da exterioridade, 

um lugar de fora, onde se aloja o neutro e de onde procede a fantasmática voz narrativa.  

 O conto da mulher que prendeu a chuva usa a estratégia de 1ª pessoa mas, como a 

outra, desemboca na mesma aporia. Se por um lado é perfeitamente verossímil a narração 

dos fatos pelo executivo, por outro é bastante questionável a sua identificação com a voz 

narrativa que circula o conto por fora. É o caso de refletirmos: quem narra aquilo que ele  

narrou, só poderia fazê-lo se se colocasse para fora dele de modo a flagrar o ostensivo e 

condenável antropocentrismo que os leitores detectam e que um executivo bem formado 

seria incapaz de confessadamente possuir.  Há portanto uma voz neutra que se comporta 
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como a outra, com a diferença que delega a um personagem a função de narrar. Diante do 

mistério, o executivo o empurra para debaixo do tapete de sua racionalidade, mas não deixa 

de se sentir incomodado, como nós, quando lemos Kafka, sem compreender a verdade e a 

origem de fatos incompreensíveis como o de  um homem tornado inseto. No entanto há aí 

mais realismo do que toda a literatura realista julgou acumular. Por pertencerem a uma 

cultura não-narcíscisa que não reprime  o mistério nem denega a impotência humana como 

parte da vida, as duas  mulheres mostram reverência quanto ao fato acontecido na aldeia: 

nem o rejeitam, nem o aceitam. Calam-se como cala a voz narrativa que está por fora do 

relato reproduzido. Aqui não se trata de um fato inverossímil, como a transformação da 

moça em raposa, mas alude a uma crença que se afasta dos pressupostos da ciência.  

Não importa quem seja o autor da história ou se a história realmente ocorreu. O que conta 

é, novamente, que alguém fabricou o relato a partir de uma memória que sustém a voz 

narrativa. Uma musa, um chamã, um demiurgo, não há diferenças entre a forma como 

funcionam estas categorias no relato. Recontar, como faz a africana camareira, é misterioso. 

E neste não-lugar espectral, fantasmático, está o “ele” neutro que fala à distância, que não 

se revela, nem se esconde, que diz, sem dizer e que, por vezes, se confunde com a voz 

oblíqua da loucura. Como diz Margerite Duras, pura extravagância que os poetas conhecem 

bem! 

VI 

As duas histórias postulam espaços singulares que provocam uma reflexão política 

sobre todas as paisagens, amenas ou horrendas, que a nossa imaginação cria.  A utopia é 

geralmente um espaço sonhado como ideal e, ao mesmo tempo, como a idealidade de uma 

sociedade sonhada. Para contrapô-la, Foucault cunhou o termo heterotopia, inspirando-se 

nos estranhos espaços criados por Borges. Ao contrário das utopias que consolam,  
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As heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a 
linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam 
os nomes comuns ou os emaranham, porque arruínam de antemão a 
“sintaxe”, e não somente  aquela que constrói as frases, - aquela, menos 
manifesta, que autoriza “manter juntos” (ao lado e em frente umas das 
outras) as palavras e as coisas.  (FOUCAULT, 2009, p. 414-415) 

 

Segundo  Rancière, a escritura  determina alterações da percepção sensível do 

comum e dá  lugar a novas territorializações por meio de um trabalho a que ele não ousa 

aplicar a noção de utopia, preferindo a noção foucaultiana para “reconfigurar o território 

do visível, do pensável e do possível” (…): “Les ´fictions` de l´art  et de la politique sont 

ainsi des hétérotopies plutôt que des utopies.” (RANCIÈRE, 2000, p. 65.) Nesta 

perspectiva, o ato criador é intrinsecamente  político ao não se submeter a qualquer  

compromisso, sob o risco de não produzir novas possibilidades de mundo ou revoluções 

no mundo.  Ao leitor de Teolinda Gersão não cabe reconhecer utopias propostas pela  

autora, mas  transitar por heterotopias (Foucault) pelas  quais pode compreender a 

articulação necessária entre a ética e a estética (Rancière) que percorrem o seu projeto 

literário.  

Voltando à inquietação original deste trabalho, constatamos  que a intencionada 

fragmentação do enredo nos primeiros livros de Gersão cedeu lugar  ao caos e à desordem 

dos personagens, surpreendendo-os em suas rotinas  desvitalizadoras. Nos dois contos  

são-lhes oferecidas oportunidades de transformação que deslizam em fluxos  de 

desterritorialização e reterritorialização como revoluções da realidade pela linguagem. O 

devir atravessa as obras e pode parecer imperceptível aos leitores, mas lá está ele fazendo a 

vida pulsar pela voz narrativa, de mãos dadas com o neutro e, quiçá, com o leitor. Pois a 

linguagem não tem limites. 
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A MELANCOLIA CONTEMPORÂNEA DA EPOPEIA: UMA VIAGEM À ÍNDIA 

DE GONÇALO M. TAVARES 

 

Maria Teresa Nascimento1 

 

Uma Viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares, livro publicado em 2010, bem poderia, 

pelo título, inscrever-se na longa tradição do conjunto de literatura de viagem que ainda 

hoje em Portugal continua a dar mostras de grande vitalidade, como o demonstra, se não a 

qualidade, pelo menos a quantidade de obras produzidas. Não é sem surpresa, portanto, 

que o leitor, logo às primeiras páginas se depara com uma composição poética dividida em 

dez Cantos.  

Inusitado encontro este, com o que se afigura à partida como o prenúncio de um 

género literário cuja fortuna há muito se perdera na Literatura Portuguesa. E a epígrafe que 

precede o poema de Gonçalo M. Tavares “Já se ia o sol ardente recolhendo”i, do III Canto 

d’Os Lusíadas, acrescida da verificação mecânica da coincidência com o número de estrofes 

do texto camoniano, remete indubitavelmente para o universo da epopeia. De sobreaviso, 

ficamos, no entanto, desde que, nos primeiros versos de Uma Viagem à Índia, se percebe 

que a canónica proposição do modelo épico reiteradamente explicita a sua negação. O 

termo epopeia, para designar o poema que lemos, acode ao texto bem mais tarde, na 

estrofe 44, do Canto I, ou ainda de forma repetida na estrofe 6 do Canto V. No entanto, o 

tom marcadamente irónico leva-nos a considerar a hipótese de estarmos perante a paródia 

d’ Os Lusíadas cuja composição, segundo o que confirmamos, Gonçalo M. Tavares segue de 

                                                           
1 Professor Auxiliar, Universidade da Madeira, Portugal 
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perto. E isso bastará, a nosso ver, para assumir “O empréstimo confessado”ii de que fala 

Linda Hutcheon. Mas a paródia precisa ainda, da “irónica «transcontextualização» e 

inversão, repetição com diferença.”iii e sobre a utilização da ironia se pronuncia logo o 

narrador, no Canto Iiv: 

 

Eis, Bloom, em traços largos, 
A apresentação da velha ironia 
Que por vezes utilizaremos  
Para evitar rir às gargalhadas 

 

Será, pois, no rumo desta diferença irónica e da sua prática continuada, que 

prosseguiremos, no pressuposto de que “O codificador e, depois, o descodificador, têm de 

efectuar uma sobreposição estrutural de textos que incorpore o antigo no novo.”v 

Procuraremos, assim, examinar como o mundo épico se desconstrói em Gonçalo M. 

Tavares, percorrendo com Bloom a viagem que arquetipicamente evoca a de Vasco da 

Gama através dos ecos de alguns dos seus episódios mais marcantes, como o de Inês de 

Castro, do Magriço ou da Ilha dos Amores, na melancolia contemporânea em que o herói 

sem glória parece ter soçobrado. 

Se a invocação e a dedicatória se encontram ausentes, o modo de organização da 

restante narrativa tem subjacente a d’Os Lusíadas, a começar pela proposição, na qual, até ao 

início da narração, na estrofe dezanove, se vai expendendo a matéria, que oscila entre a 

reiteração dos seus desígnios – “Falaremos de uma viagem à Índia./ E do seu herói 

Bloom”vi – e a maioritária preterição (“Não falaremos…”) de lugares míticos ou 

maravilhosos, de demandas místicas ou visionárias. Mais à frente, no mesmo Canto, há-de 

acentuar-se o carácter individual deste herói, em detrimento de “um povo/ que é 
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demasiado e muito.”vii ao mesmo tempo que se esclarece que “Não se trata aqui de 

encontrar a imortalidade, mas de dar um certo valor ao que é mortal”viii. 

Afastado, pois, um dos vectores primordiais do universo épico  – a imortalização  – a 

heroicidade de Bloom jamais se pautará por valores de superação ou de transcendência. 

Ainda em Paris, ironicamente, diz o narrador: “Mas como Bloom é elegante! mesmo no 

desespero./ Os sapatos não se sujam, o seu olhar mantém-se ágil/ e passeia com exactidão 

pelos quatro pontos cardeais”ix. A viagem faz parte de um projecto individual cujo 

propósito é a busca de sabedoria e de uma mulher que faça esquecer um amor trágico. Para 

a cantar dois narradores, o primeiro que tem a seu cargo a organização geral da narrativa; o 

segundo, o próprio Bloom, a quem cabem narrativas parcelares. 

Encontramos Bloom em Londres, no Canto I, depois de, em estrofes anteriores, 

termos lido algumas reflexões sobre a natureza dos deuses, o seu modo de organização 

hierárquica e de se ter relativizado o papel do Destino neste século da tecnologia, o XXI: 

 

Mas o Destino foi (ultimamente) aperfeiçoado. 
Agora o barco e o avião chegam a chão seguro 
por força da bússola mecânica, que  normalmente 
funciona, ao contrário do Destino 
que, por ser invenção antiga, 
já vai evidenciando cansaço 
e até incompetênciax. 

 

Por detrás, pressentimos ecos do primeiro Consílio dos deuses, da epopeia 

camoniana, e o modo como o narrador sugere o favor ou desfavor que a viagem de Bloom 

sempre concitará. Os dois primeiros Cantos retratarão, assim, primeiro, as marcas de tédio 

inerentes à caracterização do herói, depois, o contacto com o Outro e a sua aproximação a 

Bloom pelo oferecimento de presentes (e não o contrário como n’ Os Lusíadas fizera Gama 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

832 
 

na Ilha de Moçambique, em Março, em ambos os textos)xi que não lhe agradam 

particularmente  – “E entre algumas coisas fúteis e outras desnecessárias/havia umas que 

só aborreciam.”xii – para logo vermos como estes encontros transitam do amistoso ao 

conflituoso. Ajudado pelas suas próprias forças, primeiro, ou pelo Destino que o fez 

escapar à armadilha insidiosa, depois, Bloom conseguiu escapar até encontrar a amizade 

calorosa de Jean M.   

 É, pois, em Paris, para onde viaja Bloom, de barco, a partir de Londres, no terceiro 

Canto, que o herói recupera o relato da viagem começada in medias res, a pedido de Jean M., 

mas a anti-epopeiaxiii, como a ela se refere Eduardo Lourenço, há-de ainda subverter a 

camoniana pela oscilação que nestes três Cantos ocorre entre a enunciação do protagonista, 

a do próprio narrador, e as intrusões no discurso, da voz do interlocutor. A estratégia tem, 

apesar disso, semelhanças evidentes com o relato de Vasco da Gama ao rei de Melinde. A 

começar pela necessidade sentida da invocação, expressa ao longo das duas primeiras 

estrofes do Canto III: 

 

 
Mas façamos um intervalo.  
Como o carregador de caixotes, o escritor  
precisa de ajuda (…) 
 
Empurrado por certas deusas da inspiração, 
tal como é empurrada a velha camioneta que avariou, 
o escritor de motor arcaico, primitivo, 
quer afinal apenas que as frases sejam feitas de uma substância 
que não evapore lentamente de dia para dia; 
deseja frases robustas, que pelos séculos avancem. Frases que atiradas ao mar: 
nadem, 
e atiradas ao ar, voem.xiv 
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ou pela referência à situação geográfica da Europa, e ao procedimento da caracterização de 

algumas das suas cidades, ou de Portugal em particular. Mas a Lisboa que se canta não é 

aquela que das outras é princesa (e estou a citar quase textualmente Os Lusíadasxv),  nem é 

do passado glorioso do seu país de que Bloom falará – “amar um país seria acto 

ligeiramente perverso”xvi, diz ele –  mas sim dos seus próprios antecedentes familiares, onde 

predomina a figura tutelar de John Bloom, com destaque para as suas conquistas de 

natureza patrimonial. Uma história sem honra, nem glória, em cujas entrelinhas ecoam, na 

acalmia da paz das desavenças familiares, os versos da epopeia camoniana enaltecendo a 

acção cultural do reinado de D. Dinis pela voz de Vasco da Gama. N ’Os Lusíadas, na 

estrofe 96. Com Bloom, agora, na mesma localização: 

 
Não falemos pois de guerras 
ou de conflitos gerais entre esses enormes proprietários, 
os países. Falemos de leis e tranquilidade, 
e da educação universitária 
onde a ciência é coisa que os alunos 
podem aprender sentados.xvii  

 

O episódio mais marcante neste Canto é o dos amores trágicos de Mary e de Bloom 

mandada executar pelo pai deste. Para vingar a morte da amada, Bloom converte-se em 

assassino do próprio progenitor, como mais à frente revelará, e a evocação de Mary 

constitui, por isso, o motivo que percorre obsessivamente todo o poema, não se 

confinando exclusivamente ao Canto III, no qual de forma difusa, sem que explicitamente 

o hipertexto a ele aluda, vai ressoando o episódio de Inês de Castro, seja através do pedido 

de clemência não escutado, seja através da evocação da piedade achada entre as feras: 

“Talvez leões e tigres sejam afinal/mais santos que multidões inteiras/ que rezam na 

igreja.”xviii 
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A partida de Bloom para a Índia, antecedida da passagem por Londres e Paris, é 

recuperada, pois, a 8 de Julho, no Canto IV, na mesma data da de Vasco da Gama, e tem 

também a enquadrá-la uma despedida, com lágrimas, a da mãe, não no Restelo, mas no 

aeroporto. Trata-se, pois, de uma viagem aérea, distendida no tempo, como o quer o herói. 

E o olhar crítico sobre a partida lá está, não o do velho do Restelo, mas o de uma velha 

cujas interrogações depreendemos na estrofe 100, em igual sintonia, na sua localização, 

uma vez mais com Os Lusíadas. Bloom não precisaria de ir para tão longe apenas para 

meditar. Uma alta montanha resolveria essa necessidade. Mesmo assim, Bloom “está com 

medo de ter tanta coragem!”xix 

O contacto com o mar dá-se a partir do ar. E do alto, Bloom quase o confunde com 

um lavatórioxx. Ainda assim, sentado no cimo do céu, olhando de longe a Terra, mesmo 

sem tocar-lhe, Bloom considera ser melhor do que observar um mapa. Mas a diferença 

entre a coragem do marinheiro e a do tripulante de um avião é manifesta. E a exaltação do 

saber de experiência feito leva a melhor, também, na perspectiva de Gonçalo M. Tavares, 

sobre os filósofos de roupão, alimentados por livros. 

Concluída a analepse, Jean M. aconselha guia experiente a Bloom, Anish acompanhá-

lo-á, doravante, naquela que será a sua viagem interior à Índia.  

Uma viagem longa como esta requer distracção, nem que seja a de histórias como 

aquelas que em longo mar também os nautas lusos podiam ouvir a bordo. A voz de Fernão 

Veloso, narrando o episódio dos doze de Inglaterra, dá lugar à de um velho com quem 

Bloom travara conhecimento, e que numa linguagem crua, relata a acção abnegada dos 

doze portugueses partidos em defesa de doze prostitutas inglesas ofendidas na honra que 

não tinham – “ Mas não poupemos na brutalidade quando ela elucida/ – disse o velho, o 

contador da história,”.xxi 
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Logo a seguir, surge a tempestade, não a temível que se abate sobre a armada, mas a 

que assusta Bloom por pôr em causa a harmonia e ordem habitual das coisas. E ele reza. 

Sucede-se o dia claro. Vista do alto, pois, e não do mar se descortina a Índia, primeiro pelos 

seus montes, depois pela exclamação quase murmurada de Bloom, por três vezes: “Índia!, 

Índia! Índia”.xxii 

Para dar voz a Bloom, emissário do Ocidente, junto de Shankra, urge proceder a 

nova invocação, a do Canto VII, no espaço que no épico fora ocupado pela narrativa de 

Paulo da Gama ao Catual. Bloom fala de novo dos seus antepassados. Agracia o mestre 

indiano com pequenos presentes. Mas a cobiça invade o indiano, atraem-no dois símbolos 

da cultura ocidental que o viajante transporta na mala. A edição rara das Cartas a Lucílio, de 

Séneca, e do Teatro de Sófocles fazem com que Bloom se torne em alvo de perseguições. 

Mas alguma da argúcia, com que o víramos no início da viagem, descartando-se dos 

inimigos, é a que o leva a conseguir recuperar as obras roubadas e a salvar a vida. Com um 

ganho: o épico sânscrito da antiga Índia, Mahabarata, que conseguira retirar a Shankra. Está 

aparentemente, realizada a simbiose entre Ocidente e Oriente, mas não cumpridos os 

propósitos da viagem de Bloom. 

A atribuição do prémio por parte de John M., o amigo parisiense que quer assim 

recompensar Bloom, só se compreende dentro do contexto irónico de concepção da 

paródia. Oiçamos o narrador: 

 

Jean M. conhecia a história trágica de que Bloom 
fugira desde Lisboa, e já percebera que a viagem 
à Índia nada resolvera. 
Preparava, pois, para contra-balançar o 
falhanço intelectual e espiritual,um volumoso prémio 
fisiológico para o seu amigo Bloom. Comprava bebidas; 
escolhia receitas afrodisíacas. E combinava com 
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mulheres fáceis facilidades ainda maiores. xxiii 
 

O lirismo sensual que encontráramos na Ilha dos Amores é em Gonçalo Tavares 

reduzido à expressão da carnalidade material a que se entregam Bloom, Jean M e Anish. 

O herói, que ironicamente assim foi sempre chamado pelo narrador, e a quem nunca 

tínhamos visto empreender qualquer acção nobre ou abnegada, acaba mesmo por revelar a 

sua faceta de duplo homicida, já no final do Canto X, ao matar a prostituta que o 

acompanhava. Nem a natureza idílica do bosque em que se movem as personagens foi 

bastante para elevar o espírito de Bloom, como o não foi todo o caminho percorrido até 

chegar à Índia. O tédio é o que invade a sua alma, o cansaço de já ter tudo visto e 

conhecido, neste Século XXI, a propósito do qual se afirma no Canto X: 

 
Já não há terra secreta, os catálogos de viagem 
cobrem, com mapas pormenorizados,  
90% dos segredos. Os Heróis vieram directamente 
das lendas para os parlamentos:  
reúnem-se para invadir uma folha de papel com palavras duríssimas.xxiv 

 

Regressado a Lisboa, Bloom desfaz-se da mala que traz com os preciosos livros de 

Séneca e de Sófocles. Deu-os a um velho que talvez os não saiba ler. Pouco importa a 

quem não sabe o que fazer da vida. Bloom está entregue a um tédio irreversível, o mesmo 

que o acompanhara desde a partida. 

Uma Viagem à Índia deve entender-se como muito mais do que a imediata relação que 

estabelecemos com Os Lusíadas que poderíamos seguir passo a passo no encalço daquilo a 

que não aludiu Gonçalo M. Tavares ou no que não deixou de seguir. Poderíamos 

continuar, é certo, apreciando o modo como cada passo d’ Os Lusíadas se 

“transcontextualiza”, no dizer de Hutcheon, em Gonçalo M. Tavares; ou como o Portugal 
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de Camões e os seus heróis se reduzem à mortalidade de Bloom e à dos seus antepassados 

mais próximos. Mas na verdade, muito embora Uma Viagem à Índia acompanhe Os Lusíadas 

na sua composição, o seu significado está para além da detecção da repetição e da 

dissemelhança.   

A viagem à Índia, a de Bloom, a que a dado momento se qualifica de interior, 

representa também um olhar interpretante e questionador sobre as relações entre os 

homens e o mundo, sobre a sua composição paradoxal, desmontando, desconstruindo, 

filosoficamente esses elementos. É sobretudo neste sentido que deve ser lido o poema de 

Gonçalo M. Tavares. A caminhada de Bloom, de cujo movimento mal nos damos conta, 

traduz essa busca de significação a que o tédio não responde. 

O mundo de Bloom, no início do Século XXI, não é o de Vasco da Gama, nem o de 

Gonçalo M. Tavares, o de Camões. 

Que motivações serão então as que levam a este exercício de escrita, no sentido de 

reescrita de um texto outro, não apenas na sua forma, no seu arquitexto, mas também da 

revisão dos seus conteúdos? Talvez seja esta a resposta: 

 

E os homens contemporâneos já não querem saber 
De grandes feitos. Um escritor deste século 
Preocupa-se mil vezes mais 
Com a procura do adjectivo certo para uma frase minúscula 
Do que com o facto de pronunciar bem ou mal 
O belo nome do rei. 
Os nomes antigos têm pois menos importância 
Que os adjectivos actuais – eis a História 
Na linguagem. 

 

 

Talvez a outra razão, não completamente dissociável daquela que propicia a leitura da 

estrofe anterior, seja a do próprio subtítulo deste livro de Gonçalo M. Tavares – Melancolia 
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contemporânea. A melancolia é também a da epopeia, esgotados que parecem estar, em 

absoluto, os motivos, neste começo do Séc. XXI, para a manutenção do universo épico, 

pelo menos aqueles que o sustentavam, como logo desde a proposição parece ter ficado 

claro. O insólito “do sítio” que Bloom busca desde o início estará, porventura, afinal 

noutro planeta que ninguém tenha ainda pisado: “ (…) Um segundo planeta paralelo/ onde 

o aborrecimento, o sangue e as mulheres feias/ não entram?” xxv . No mundo de Bloom, o 

dos heróis do Século XXI, parece não haver já nada de novo para descobrir. 
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OLHARES CRUZADOS E ANDANÇAS NO PORTO 

 

Maria Theresa Abelha Alves* 

 

E, por uma tarde de Maio, se consideram os possíveis livros da cidade, 
páginas onde o afecto se arquiva, o lugar se reinventa, o futuro se 
entesoura. Em seu invisível papel, que a mancha de trecho e de tinta 
macula, fabricam-se eles da saudade que se gastou, da expectativa que se 
cumpriu, da fantasia que perdura, tudo visto de torres donde outras 
torres se alcançam, com um horizonte, para além, que é apenas o do 
gênio exuberante que em seu seio habita. (CLÁUDIO, 1991, p. 9).  

 

Estas palavras, com que inicio minha comunicação, emprestadas do parágrafo inicial 

de uma crônica de Mário Cláudio, intitulada “Três Livros”, esclarecem como uma cidade se 

ilustra, mediante os registros que dela fizeram alguns de seus pintores e escritores, mediante 

seus monumentos e mediante a memória de seus habitantes. O Porto é, para Mário 

Cláudio, um grande livro, composto de livros, pinturas, vultos tutelares, ícones citadinos. 

Tal concepção se evidencia e se desenvolve no livro Meu Porto, em cujo capítulo intitulado 

“Figuras”, o escritor elege Camilo Castelo Branco como seu mestre nas andanças pelas ruas 

da cidade. Camilo seria, simultaneamente, um vulto tutelar da urbe e alguém com 

propriedade para ilustrá-la, capaz, portanto, de transformá-la também em outros livros para 

a leitura.   

Utilizando-se da mesma estratégia de Dante, que tomara Virgílio como seu condutor 

pelo inferno de sua Divina Comédia, o escritor contemporâneo, na escrita de “seu” Porto, 

considerado por ele de maneira polarizada: pátria e mátria, a um só tempo, paraíso e 
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inferno, reconhece no escritor oitocentista um perfeito guia para lhe fornecer o itinerário 

daquele espaço. Assim, para aprender e apreender sua cidade, lê-la como deve, deixa-se 

conduzir por Camilo através desse espaço ambíguo, de seus seres e de suas fábulas:  

Do casario fronteiro à Alfândega, percorrido por uma intrínseca linha 
férrea que reporta a um passado de importações e de exportações, até ao 
Largo de Massarelos, toma-nos Camilo Castelo Branco pela mão, atrela-
nos ao destino de caracóis na camisa branca, e de lenços empapados de 
lágrimas, que haveria de traçar o roteiro de Simão Botelho e Teresa de 
Albuquerque.  (CLÁUDIO, 2001, p. 37). 

 

 O leitor é também convidado (note-se o pronome nos, que tanto pode ser um plural 

de modéstia, meramente retórico, quanto pode ser também um pronome inclusivo que 

conjugue escritor e leitor) a empreender o passeio urbano de mãos dadas com Camilo e 

com o novo cronista citadino, para quem é impossível separar a figura do escritor 

oitocentista do retrato passional de suas mais célebres personagens. Com o escritor 

romântico e seu conhecido romance, Amor de Perdição, é que são visitados os lugares, pois, 

para o contemporâneo, é ao escritor do passado que muitos dos “Quadros”  tripeiros  são 

devidos. O espaço que se percorre é o que fora percorrido pelos fatais e perdidos amantes, 

Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, “tão tocados pela imaterialidade do seu afeto que 

iriam convertê-lo em orgasmo continuado” (CLÁUDIO, 2001, p. 37).  O gozo a que o par 

se furtou, em virtude das convenções da época e das desavenças familiares, novos Romeu e 

Julieta transplantados para o Porto, os leitores de Camilo é que, intelectualmente, o têm 

experimentado, prazer renovado a cada nova edição e a cada nova leitura do romance, por 

isso mesmo, “orgasmo continuado”. 

Prosseguindo a referência a Simão e a Teresa, comenta o narrador: “por aqui 

andaram eles, aqui se despediram um do outro, daqui endereçaram as cartas de letras 

esborratadas que Manoel de Oliveira sensualissimamente inventou” (CLÁUDIO, 2001, p. 

37).  O narrador alude, já agora, ao filme Amor de Perdição, datado de 1978, de modo que 
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seja impossível desvencilhar uma obra da outra. Assim Mário Cláudio se faz conduzir por 

Camilo Castelo Branco e também por Manoel de Oliveira, outro vulto tutelar da cidade, 

para “traçar o roteiro” daquele famoso par. Nota-se aí a plurissignificação conferida à 

expressão “traçar o roteiro”.  “Roteiro” diz do caminho percorrido pelos amantes pela 

geografia urbana, da Alfândega ao Largo de Massarelos e ao Convento de Monchique, e diz 

ainda do script ou guião, que o escritor oitocentista forneceu ao cineasta contemporâneo, e 

o que este e aquele, juntos, fornecem, em termos de “Quadros”, ao novo cronista da 

cidade. Reconhece-se então que um e outro artista presenteou o mundo com um Amor de 

Perdição que se quer verdadeira crônica da cidade, de seus tipos, de seus costumes, de sua 

faina e de suas tramas. Mário Cláudio alude ao trabalho de Manoel de Oliveira, 

considerando-o imprescindível na composição de uma identidade nortenha, do mesmo 

modo que considera exemplar a obra de Camilo Castelo Branco, porque um e outro artista, 

através do absoluto presente da arte, têm sido parte da e têm criado a dimensão cênica da 

urbe. 

O filme de Manoel de Oliveira se realiza naquele compromisso salutar de, 

simultaneamente, apresentar fidelidade e traição ao modelo, porque se constitui numa outra 

obra, veiculada por outro sistema semiótico, mas que efetivamente honra o original. Toda a 

primeira parte do filme baseia-se nas cartas que entre si trocam Simão e Teresa. O romance 

camiliano estabelecera que a comunicação entre o casal fora epistolar, e algumas cartas 

trocadas pelo par são transcritas. Manoel de Oliveira cria tais cartas, reproduzindo-as como 

imagem a tomar todo o écran. O espectador vê a caligrafia das missivas, podendo intuir o 

caráter apaixonado, ansioso ou nervoso do emissor, segundo o traçado das letras, vê 

também os borrões deixados pelas lágrimas vertidas sobre o papel, índice da tensão e 

saudade que acompanharam a escrita. Por meio de tais cartas, a paixão e a contida 
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sensualidade do casal se insinuam, e o espectador, que acaba por ser quem as lê, torna-se 

um cúmplice do receptor e do emissor, partícipe de suas angústias.  

Não são apenas as mãos de Camilo (metonímias do ato manual de sua escrita) que 

conduzem Mário Cláudio e seu leitor pela cidade, são também os olhos mágicos de Manoel 

de Oliveira, através de sua câmara. De mãos e olhos emprestados, narrador e leitor 

deambulam em frente ao Convento de Monchique, onde a infeliz Teresa permanecera 

enclausurada até sua prematura morte. Reproduzindo em letra o movimento de câmara, de 

baixo para cima, no contre plongée com que Oliveira registrou a cena do adeus de Teresa, 

Mário Cláudio também ergue seu olhar até a varanda do convento para fixar, em close, o 

lugar de onde a triste e desconsolada donzela acenara a Simão, quando o viu partir para o 

degredo:  

E à varanda do Convento de Monchique, [...] há de assomar ainda em 
certas noites de invernia uma intriguista, tentando beber dos lábios da 
trágica apaixonada que nos braços lhe morreu o murmúrio que lhe 
conceda o gosto da primeira sílaba da palavra “amor”. (CLÁUDIO, 
2001, p. 37) 

 

Por esta passagem, percebemos como uma obra original é capaz de alargar sua magia 

a outras, num processo ininterrupto de influências e câmbios. Camilo, criticamente, em 

Amor de Perdição, expusera o clima de intriga, pouca fé e licenciosidade dos conventos de 

sua época. Mário Cláudio, a partir disso, imagina a morte de Teresa de um modo diferente 

daquele do romance, porém de acordo com a atmosfera conventual que dele se depreende. 

No romance de Camilo, Teresa pedira a Constança que a acompanhasse ao mirante para 

ver a partida da nau que haveria de levar o amado ao degredo. Lá permanece com a criada e 

de lá acena a Simão que a vê e dificilmente a reconhece, porque ela, muito doente e 

enfraquecida, parecia já “um cadáver que subiu da clausura ao mirante” (BRANCO, 1960, 

p. 421). Depois de perguntar a Mariana se aquela quase desfalecida que acenava era sua 
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amada, e receber a confirmação de sua suspeita, Simão percebe que ela deixara de agitar o 

lenço e entreviu “o desaparecimento de Teresa e do vulto de Constança, que ele divisara 

mais tarde” (BRANCO, 1960, p. 421).  À noite, quando o jovem contemplava as estrelas, o 

Comandante do navio lhe diz que Teresa falecera, lá no mirante de onde lhe acenara.   Em 

Meu Porto, em vez de Teresa ser amparada pela criada Constança, em seus derradeiros 

momentos, Mário Cláudio ousa trazer uma das freiras intriguistas para sorver o último 

suspiro da moribunda e, nesse suspiro, experimentar o gosto do amor. Ele amplia o que o 

escritor do século XIX expusera, seguindo a lição de Manoel de Oliveira que também 

concebeu para o filme Amor de Perdição um beijo pouco inocente, não de uma freira, mas da 

filha do mestre ferrador João da Cruz. No romance de Camilo, ao deparar com Simão 

morto, “Mariana curvou-se sobre o cadáver, e beijou-lhe a face” (BRANCO, 1960, p. 427), 

um casto beijo, cheio de ternura, mas puro. Na obra de Manoel de Oliveira, o beijo de 

despedida de Mariana é um ousado, sensual e demorado beijo na boca daquele por quem 

nutria inconfessada paixão. O beijo lascivo e necrófilo de Mariana é o ato final de sua 

insinuante oferta do corpo. Manoel de Oliveira ampliou a sensualidade de Mariana, que já 

se adivinhava nas páginas de Camilo, neste beijo derradeiro e noutras passagens, 

principalmente naquela em que ela oferta uma galinha assada ao rapaz, quando este 

convalescia em sua casa, numa evidente alusão sexual, alimento muito diferente do 

“caldinho” que lhe ofertara na obra camiliana.  Conferindo outro final à consagrada obra, o 

cineasta e o escritor contemporâneos comprovam que os discursos da paixão pedem 

sempre novos discursos, que alteram, corrigem e aprofundam discursos precedentes, num 

interminável jogo, porque, como a filosofia clássica já sabia, “o tema do amor existe na 

intermediação dos discursos, no campo plural da fala, da interlocução sustentada pela 

memória” (PESSANHA, 1989, p. 90). O cineasta e o escritor contemporâneos, com a 
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leitura que fazem de Amor de Perdição, também se deixaram fecundar por aquele “orgasmo 

continuado” do enredo de Camilo. 

Uma cidade sempre repousa sobre os escombros de outra, quer sejam ruínas 

arquitetônicas, paisagísticas, culturais ou humanas, compreendendo-se enquanto 

desfrutável presente, em consonância ou em oposição a seu passado. Ideal e real, outrora e 

agora, são pólos de uma constante dialética no interior da cidade e de suas paisagens 

históricas e humanas. Narrando “seu” Porto, Mário Cláudio não olvida esse princípio, 

quando de novo encontra o cineasta.   

Em 1942, um filme de Manoel de Oliveira focalizou um grupo de crianças do Porto 

que preferia brincar aos bandidos e policiais, nas ruelas marginais do Douro, a freqüentar a 

escola, sob a tutela de um professor rigoroso, ou a ficar em casa, sob a guarda de mães 

castradoras. Tais crianças eram vítimas da pedagogia de repressão do tempo. Um dos 

meninos rouba uma boneca para presentear uma garotinha por quem se apaixonara e que 

parecia estar interessada em outro menino do grupo. É com alusão a esta trama, a de Aniki-

Bóbó, primeiro longa-metragem de Manoel de Oliveira, que Mario Cláudio diz de sua 

nostalgia de um Porto em que as infrações de uma infância de rua eram inocentes e 

correspondiam a sentimentos nobres. Na cidade atual, a paisagem humana foi substituída, 

o que faz o escritor contemporâneo reportar-se ao cineasta, lembrando que, se porventura 

o mesmo filme fosse outra vez rodado, as personagens teriam que forçosamente ser outras:  

Um realizador que se atrevesse nos dias de hoje a recontar as façanhas da 
trupe “Aniki-Bobó” teria de alicerçar o seu enredo em figuras diversas, 
não naqueles ingênuos Carlinhos e Teresinha, desinteressantes aos olhos 
dos mais puros da actual geração [...] Os modernos protagonistas, 
atingidos pelo eczema social que sobre nós deflagrou, ou me engano 

muito, ou haveriam de ser uma rapariga vietnamita que vendesse 
relógios e um rapaz arrumador de automóveis, aventurando-se 
ambos, não no desvio e no acarinhamento de uma boneca de 
papelão, no roubo, isso sim, e no consumo de um pacotinho de 
ganza (CLÁUDIO, 2001, p. 27).  
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A zona ribeirinha foi-se tornando abrigo de imigrantes ilegais que nem sempre 

encontram uma ocupação honesta, vítimas que são de uma globalização perversa, restos 

humanos descartáveis do capitalismo selvagem. O par de crianças do passado migra para a 

realidade da urbe com outros rostos, já não mais inocentes, e com outras práticas. A 

parlenda “Aniki-Bobó”, que servia para marcar quais as crianças que fariam de policiais e 

quais as que representariam os ladrões, não mais se ouve nas ruas, brincar aos bandidos e 

policiais já não constitui prática infantil nas cidades onde os bandidos aumentam e os 

mocinhos escasseiam. Nas ruas, imigrantes sem profissão e mal assimilados ou os 

oportunistas “flanelinhas” complementam o soldo diário através do roubo com que 

alimentam o vício para, momentaneamente, esquecerem suas vidas vazias e o mundo cruel 

que as nulificou. 

Não só os imigrantes pobres preenchem os espaços da cidade. Há aqueles que 

vieram de outras paragens, mas que gozam de uma respeitável condição, entre eles os 

ingleses que, desde há muito, se fixaram na região atrás do lucro vinhateiro, ou na senda de 

soldados aliados, nas muitas guerras cujo cenário foi o Porto. Continuando sua 

deambulação, o narrador itinerante alude aos “ingleses” habitantes da cidade: 

Que avis raras se revelarão sempre estes britânicos locais, nem do Reino 
Unido nem do Porto, de uma pátria de estufa que do vitorianismo 
apenas herdaria as fórmulas, esquecido o brilho do mundanismo e 
ignorada a firmeza da cultura! E haveria de se converter a Foz 
pretensamente elegante dos nossos dias numa espécie de tarda bastardia 
do império da “hope” e da “glory”, originada numa ou noutra bolsa de 
descendentes de famílias antigas, e a que tentariam associar-se os 
adventícios da nova riqueza pós-revolucionária. (CLÁUDIO, 2001, p. 
45). 

 

É impossível não comparar, por oposição, com a família Owen, que foi fixada por 

páginas de Camilo Castelo Branco, pelo romance de Agustina Bessa-Luís, Fanny Owen, e 

pela câmara de Manoel de Oliveira que se baseou na versão de Agustina para a realização 
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do filme Francisca. Os “ingleses” do Porto hodierno já não sabem, como o sabia a jovem e 

romântica Fanny, recitar Lord Byron ou Hoerdelin, pois lhes é “ignorada a firmeza da 

cultura” e já não se encontram em bailes de máscara, pois esqueceram “o brilho do 

mundanismo”, perderam o “requinte do home inglês” e aquela vocação para presumir uma 

classe superior, como a da lady que deseja a “dimensão de Sua Graciosa Majestade” (LUÍS, 

2002, p. 89).  A inglesinha Fanny Owen e José Augusto Pinto de Magalhães são referidos 

em outra passagem do livro, quando Mário Cláudio alude ao tempo em que Camilo, 

romancista da cidade e criador de personagens e de amores funestos,  de sua propriedade 

de São Miguel de Seide,  revia “com um misto de saudade e de cinismo a paisagem humana 

deste Burgo” (CLÁUDIO, 2001, p. 93). A tragédia real desse outro desgraçado par 

romântico, que teve participação direta de Camilo, é que origina o comentário do escritor 

contemporâneo: “enlouquece uma inglesinha, suicida-se um impotente” (CLÁUDIO, 2001, 

p. 94) que resume, com economia estética, os escritos de Camilo sobre o par, o romance 

Fanny Owen, e o filme Francisca. 

 Mário Cláudio não consegue ou não quer desvincular sua cidade da pena de Camilo. 

Assim, ao passar pelo Convento de Santa Clara, lembra-se dos dizeres do escritor em A 

Bruxa do Monte Córdova, para recapitular o passado conventual desmoralizado, quando   

assomavam  às grades as religiosas, desfiando as contas do rosário, 
havendo previamente alindado a carinha com um borrifo de água de 
rosas, esquecendo atrás de si um rastro de cartas amarrotadas, e com a 
tinta delida pelas lágrimas, quando não um menino rechonchudo que 
alguém depositara na roda dos enjeitados. (CLÁUDIO, 2001, p. 59-60). 

 

O escritor contemporâneo lembra-se do oitocentista que soube descrever a trama 

contraditória de sentimentos e ações que o cotidiano conventual tecia, em arranjos 

simultaneamente sagrados e sacrílegos. Segundo Camilo, a população do Convento de 

Santa Clara fazia a Padroeira e São Francisco esconderem “de puro envergonhados, os seus 
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bem-aventurados rostos, lá no empíreo, por detrás dos rabecões dos anjos” (CLÁUDIO, 

2001, p. 60). É de notar que a ironia camiliana é reaproveitada por Mário Cláudio, quando 

alude às freiras que desfilam contas do rosário e deixam para trás meninos rechonchudos, 

numa alusão à irônica trama de A Bruxa do Monte Córdova, romance camiliano de 1867, em 

que até os nomes próprios das personagens não são inocentes. Neste romance de Camilo, 

Angélica Florinda, a protagonista, depois de muitas vicissitudes, é vista no monte quando já 

era detentora da polarizada fama de virtuosa e de bruxa. Ela vivera um romance com Frei 

Tomás de São Plácido, de quem concebeu um filho, nomeado de Jacinto de Deus e 

Aquino, e que abandona, quando decide viver no Convento de Santa Clara, em obediência 

à sugestão de Frei Silvestre do Coração Divino, religioso fanático e desonesto, que vendia 

ossos de carneiro como relíquias. 

Esta barroca coincidência de opostos, utilizada pelo escritor do XIX para fixar, em 

sua vasta obra, o retrato conventual, foi o que permitiu e ao mesmo tempo suscitou ao 

escritor contemporâneo um final diferente para os derradeiros momentos de Teresa, no 

Convento de Monchique. É com esta concórdia discorde que o novo cronista da cidade se 

reporta às habitantes do Convento de Santa Clara, através de considerações acerca da 

famosa estátua de Santa Teresa, que Bernini concebeu no deleite místico, “flutuando entre 

a oferta do corpo desejante e a aspiração à lança incendiária do arcanjo arrebatador” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 61). 

Camilo registrou em suas páginas o amor passional que leva os amantes à perdição, 

mas ele próprio e a amada Ana Plácido protagonizaram um amor de perdição, um fatal 

amor. É com as pegadas de Camilo que Mário Cláudio desenha o traçado do Porto, já 

agora perfazendo o itinerário que ele teria percorrido, quando se dirigia à Cadeia da Relação 
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onde Ana permanecia reclusa, pelo crime de adultério.  Guia e personagem do livro Meu 

Porto, Camilo passa  

Entre a Praça Nova e a Rua Escura, o Teatro de São João, a Rua de 
Santa Catarina, a Rua do Bonjardim e a Rua do Almada, o Jardim da 
Cordoaria e a Rua de Cedofeita, abrangendo algumas centrífugas 
incursões à Foz, ao Candal e ao Areinho[...] E move-se o criador dos 
amores perdulários e salvíficos por aqui na sua carga de ossos . 
(CLÁUDIO, 2001, p. 93). 

 

Por essas ruas caminham Camilo, a pena de Mário Cláudio e o leitor de ambos em 

direção à prisão onde a adúltera goza de uma cela especial “mobilada aliás com o que de 

mais essencial deseje uma burguesinha do Porto, piano incluído” (CLÁUDIO, 2001, p. 90).   

É por essas ruas do centro do Porto, com “algumas centrífugas incursões” alhures, que 

Camilo, desafiando e agredindo a conservadora população da cidade, caminha em direção à 

amada, levando-lhe um par de botinas, o que só poderia partir de “um ardente amante da 

Cidade, o qual dela tudo recebera, pasto para os artigos de fundibulário, combustível para o 

cio de Dom Juan descomedido, sustento para as linhas de romancista de enredos e de tipo 

[...]” (CLÁUDIO, 2001, p. 90-91). 

É impossível a Mário Cláudio referir-se ao Porto sem se referir a Camilo e Ana, até 

quando de culinária se trata. No “Carpe diem” do paladar, lembra algumas iguarias da cidade, 

entre as quais estariam aquelas denominadas “papas de farinha de pau” que Ana Plácido 

preparava como ninguém, porque elas eram apreciadíssimas pelo amante. A receita das tais 

“papas” fora introduzida no Porto pelos “brasileiros” de torna-viagem, tipos que Camilo 

focalizara em seus romances.  

Esse Porto palmilhado por personagens do século XIX, Camilo e Ana, Simão, Teresa 

e Mariana, Fanny e José, o Porto antigo da Rua de Santa Catarina, da Rua de Cedofeita, do 

teatro de São João, da Cordoaria, é aquele que Manoel de Oliveira também percorre com 

sua câmara, no filme de 2001, Porto de minha infância, principalmente em duas belíssimas 
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sequências noturnas.  Na primeira delas, o percurso é feito num automóvel, depois da saída 

do teatro, pelo cineasta-memorialista quando era menino. Na segunda, o percurso se faz a 

pé, e ele, já um jovem, passeia pela cidade, acompanhado de amigos, depois de terem 

estado num café. Tal como Meu Porto, de Mário Cláudio, o filme de Manoel de Oliveira 

resultou de uma encomenda para celebrar a cidade do Porto, quando esta foi Capital 

Européia de Cultura.  Tal como Mário Cláudio, Manoel de Oliveira também acredita que 

uma cidade se ilustre mediante seus artistas e, se Mário Cláudio, embora privilegiando 

Camilo, alude a outros escritores do Porto – Almeida Garrett, Júlio Dinis, António Nobre, 

Eça de Queirós – são os livros destes cinco escritores que se vêem numa das imagens finais 

do filme de Manoel de Oliveira. Ambos tecem um encomion à cidade que os viu nascer, 

celebrando a arte que ela, ao longo dos tempos tem abrigado: obras arquitetônicas, 

escultóricas, picturais e  literárias.  Muitas seriam as comparações possíveis entre o livro 

Meu Porto e Porto de minha infância, ficamos aqui com as ruas e os livros.  

 Com a imagem de Ana Plácido, no Porto de Mário Cláudio, se erguendo entre as 

agruras do trabalho e o prazer dos dias, preparando para o amante a pescada com farinha 

de pau e com a imagem dos livros de autores tripeiros numa estante da velha casa, no 

Porto de Manoel de Oliveira, deixamos Camilo e Ana, Simão e Teresa, a inglesinha 

enlouquecida e o impotente suicida, e a malta de Aniki-Bobó, porque já traçado o roteiro, já 

abertos os possíveis livros da cidade fornecidos por Camilo, Oliveira, e Mário Cláudio, 

onde o afeto dos artistas pelo espaço se arquivou, e o lugar privilegiado – a cidade do Porto 

– se reinventou, entesourando presente e futuro no cofre do passado, porque o tempo e o 

espaço se fabricam  “da saudade que se gastou, da expectativa que se cumpriu e da fantasia 

que perdura”. 
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VIAGENS PELO NEO-REALISMO:  
A CAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE UMA PAISAGEM EM 

TRANSFORMAÇÃO 
 

 
Michele Dull Sampaio Beraldo Matter * 

 
 
 
Nove casas, 
duas ruas, 
ao meio das ruas 
um largo, 
ao meio do largo 
um poço de água fria. 
 
Tudo isto tão parado  
e o céu tão baixo 
que quando alguém grita para longe 
um nome familiar 
se assustam pombos bravos 
e acordam ecos no descampado. 
 

Manuel da Fonseca 
“Aldeia”, de Planície 

 
 
 O poema “Aldeia”, pertencente ao livro Planície† , de Manuel da Fonseca, pinta 

cinematograficamente a paisagem de uma aldeia portuguesa, ao mesmo tempo em que 

revela uma atmosfera de aprisionamento comum ao tempo correlato à sua escrita. Os 

elementos pertencentes ao espaço são pontuados um a um, através de uma estratégia 

enumerativa que se inicia com o enquadramento em plano geral ‡, focalizando as casas, e vai 

se fechando para visualizar em plano de conjunto as ruas, e, em campo médio, no meio delas um 

largo. A captação cinematográfica segue até um certo plano de detalhe para focalizar ao meio 

do largo um poço de água fria. Essa aproximação visual dá ao leitor a sensação de estar 

                                                 
* Michele Dull Sampaio Beraldo Matter é Doutora em Literatura Portuguesa pelo Programa de 
Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Professora Efetiva do Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ). 
†
 Usamos aqui a edição da Obra Poética, em que se inserem os poemas de Planície. 

‡
 Pela nomenclatura usada por XAVIER, 1984, p. 19. 
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dentro do largo da aldeia, junto ao poço de água, para que sinta a atmosfera de letargia e 

estagnação da região. Para tal, somam-se a estaticidade dos elementos da paisagem – todos 

eles impessoais, porque solitários -, e a sua descrição não acolhedora – assinalada na frieza 

da água e na bravura dos pombos que se assustam. A ausência de perspectiva ou visão em 

linha do horizonte, após o enquadramento em plano de detalhe, é definida ainda pela menção 

de um céu baixo e de uma realidade parada. Assinale-se também que a anáfora da expressão 

“ao meio de” conduz a visão para uma imagem circular, fechando-se em círculos 

concêntricos, o que contribui ainda mais para a sensação de cercamento. Quando 

finalmente o enquadramento experimenta a abertura para um novo plano geral, a sensação 

de vida ausente é mantida pela alusão aos “ecos do descampado”, um grande campo 

deserto que se visualiza.  

O poema parece denunciar o abandono das províncias portuguesas agravado pela 

atmosfera da Segunda Guerra Mundial e pelo Salazarismo. No entanto, há, mesmo ali, 

apesar da modorra aparente do espaço, e, conseqüentemente, dos homens, a referência a 

um grito que faria assustar pombos bravos e acordar ecos do descampado, imagem sonora 

que indicia uma outra constante na obra do autor, a saber: a necessidade ansiosa de 

rompimento do status quo, a intervenção consciente na realidade. 

 A estagnação em “Aldeia” pode ser posta em paralelo com a apresentação de um 

espaço, que perde suas características originais com o advento da modernidade. Trata-se do 

Largo. No conto “O largo”, que abre o livro O Fogo e as Cinzas, de 1951, lemos o 

deslocamento da centralidade do largo como espaço social fundamental daqueles 

povoados, e seu conseqüente esvaziamento: 

Antigamente, o Largo era o centro do mundo. Hoje é apenas um 
cruzamento de estradas, com casas em volta e uma rua que sobe para a 
Vila. O vento dá nas faias e a ramaria farfalha num suave gemido, o pó 
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redemoinha e cai sobre o chão deserto. Ninguém. A vida mudou-se para 
o outro lado da Vila. (“O largo”, em FC, p. 23) 

 

É interessante que dessa vez a captação visual do espaço é feita em zoom invertido, 

processo contrário ao realizado no poema “Aldeia”, isto é, inicia-se com um 

enquadramento em plano de detalhe na paisagem – o Largo como centro do mundo – e a 

objetiva vai se abrindo para o enquadramento do entorno ao largo – as estradas, as casas, a 

rua, e as faias que o circundam. Essa opção discursiva corresponde ao desejo de mostrar 

que o largo passa a ser agora “todo o mundo” – FC, 27. Ao final do conto, o narrador 

assinalará com o abertura máxima da captação visual: “Ele não pode ver que o Largo é o 

mundo fora daquele círculo de faias ressequidas.” O enquadramento final em plano de grande 

conjunto reitera a descentralização do espaço do Largo – outrora lugar de troca de 

experiências, de aprendizagem e ainda palco de representação social –, mudanças estas 

provocadas pela chegada do comboio, símbolo metonímico da modernização e do 

desenvolvimento capitalista de uma sociedade sobretudo agrária. 

Tal processo gera uma oposição entre o passado e o presente evidenciada na 

geografia local, que vem assinalada no conto através da dissolução de figuras quase 

lendárias, porque carregadas de uma heroicidade em desvio pela prosa do narrador: “Sob o 

rodado de ferro morreram homens que eu supunha eternos.” (p. 23). A honra, o respeito, a 

valentia, e a constância de homens que não se dobravam a qualquer sorte são marcas 

características das figuras recuperadas pela memória do narrador, trazidas por uma prosa 

eminentemente visual, que torna tudo, como no gênero épico, um “acontecimento vivo”§. 

Figuras como as recuperadas ali povoam as páginas das composições poéticas e narrativas 

                                                 
§
 Emil Staiger, nos Conceitos fundamentais da poética, cita a expressão de Spitteler, ao dizer que o poeta 

épico tem o privilégio de “tornar tudo um acontecimento vivo” (STAIGER, 1997, p. 83). 
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de Manuel da Fonseca, cuja escrita faz do Alentejo um universo mítico sem deixar, no 

entanto, de assinalar seus problemas e conflitos.  

No conto, o Largo era o espaço de troca de novidades, de comunicação com o 

mundo, de instrução, e de criação de mitos e perpetuação deles: “Quem lá dominasse, 

dominava toda a Vila” (p. 24). Palco de representação do poder na sociedade, o largo era 

um espaço a ser conquistado pelos que desejavam reinar. Atente-se, por exemplo, no 

poema “Maltês”, também de Planície, em que o vagabundo cercado pela guarda é trazido ao 

largo, como espetáculo de aprendizagem da imposição do poder proporcionado ao público, 

este poder que o pune por ter se desviado dos caminhos que eram disponibilizados como 

norma. Atribuindo, no entanto, uma heroicidade singular ao marginalizado, na aparência 

vencido, a escrita poética transforma o largo em palco para a imposição da altivez do 

humilhado que aos poucos se eleva com superioridade, indiciando o desejo de uma arte 

neo-realista que se coloca como grito contra todas as formas de opressão e de interdição da 

vida:  

Gente chegou às janelas, 
Saíram homens à rua: 
- as mães chamaram os filhos, 
bateram portas fechadas! 
 
E eu, o desconhecido, 
o vagabundo rasgado, 
entrei o largo da vila 
entre dez guardas armados; 
- mais temido e mais amado 
que o deus a que todos rezam. 

 
No trecho citado, convém apontar primeiramente, a justaposição de flashs visuais 

simultâneos garantidos pelo uso do assíndeto, que imprimem agilidade à cena, compondo 

um quadro quase catastrófico. Essa agilidade é a seguir posta em oposição ao ralentar da 

cena, conseguido através do uso de apostos que cortam a oração principal, para, além de 
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especificar a característica do herói, reiterar a desproporção de forças entre o prisioneiro e a 

guarda. A imagem do cerco, a entrada triunfal na vila e a referência ao “deus que a todos 

rezam” fazem associar a figura desse maltês com a imagem de Cristo martirizado, o que 

vem ampliar a atmosfera mítica e simbólica atribuída a esse desvalido, que ideologicamente 

vence, no entanto, a sua sorte.  

Assim, o Largo na obra de Fonseca é muitas vezes espaço de representação do 

exercício da ordem e ao mesmo tempo de perversão dela. A análise intratextual das suas 

obras permite-nos perceber ainda que o largo é também símbolo de vitalidade e de 

liberdade, porque é espaço da aprendizagem das crianças, do contar de histórias a meninos 

“de bibe e pião”, da descoberta da puberdade, do jogo, do lúdico e da festa. “Era um 

menino triste:/nunca brincou no largo”, diz o eu-lírico do poema “Tragédia”, de Planície. O 

largo era a síntese espacial do tempo da infância, época de descoberta e conhecimento. Era 

ainda lugar de descoberta da poesia das coisas simples e inolvidáveis da vida, 

indelevelmente marcadas no coração do escritor-narrador-poeta. 

A industrialização das cidades e a chegada paulatina de suas produções trazidas ao 

campo pelo comboio geram o esvaziamento da produção manufaturada e a conseqüente 

ampliação do operariado, que se aliena de um trabalho em que outrora se reconhecia para 

vender apenas a sua mão-de-obra na nova fábrica. Outras conseqüências assinaladas são a 

ampliação da divisão de classes e o esvaziamento da tradição do contar, fato que é 

provocado pela disponibilização da informação facilitada pela chegada da telefonia. Assim, 

o largo de outrora se torna vazio, habitado apenas por “aqueles que não querem acreditar 

que tudo mudou” (FC, 27).  

O geógrafo francês Armand Frémont, na obra A região, o espaço vivido, assinala que 

ocorre o sentimento de inadaptação quando brutais transformações econômicas e sociais 
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operam mutação dos espaços vividos. Os homens, deixando de reconhecer os seus lugares 

de vida e as suas regiões, são tomados de nostalgia, vertigens, obsessões, sob variadas 

formas: 

A alienação do espaço deve ser considerada a causa profunda, mais 
exactamente o estado explicativo das patologias ou das inadaptações. A 
loucura ou a delinqüência constituem respostas individuais à alienação, 
no desvario psíquico ou criminoso. O demente e o desviado (“aquele que 
saiu do recto caminho”) recriam na região o espaço que lhes é recusado 
pela ordem social. ** 

 

 Assim, no conto de Manuel da Fonseca, o bêbado João Gadunha, “que ainda teima 

em continuar a tradição”(FC, 27), tenta recriar no Largo o espaço que lhe é recusado pela 

ordem social, mas recebe a troça dos outros que dele se afastam. Refugia-se na bebida e no 

choro, agarrando-se às faias e regando-as com suas lágrimas. Dialeticamente, no entanto, 

numa leitura metafórica, apesar da morte paulatina do Largo, as lágrimas do inadaptado 

João Gadunha garantem uma sobrevida a elas, imagem que pode metaforizar a memória 

daqueles que quando crianças aprendiam a grande e misteriosa vida do Largo e viravam 

poetas querendo congelar o tempo da infância, da vida e da liberdade. Outro desviado de 

seu caminho é o velho Ranito, outrora mestre-artífice, e hoje desprovido de sua função 

social, tornando-se mais um bêbado a ranger os dentes e a desafiar os valentes, numa luta 

desigual com um passado, porque este já não existe. Por fim, cai vencido. “Uma nuvem de 

poeira ergue-se; depois, tomba vagarosa e triste. Tomba sobre o Ranito esfarrapado e tapa-

o.” – FC, 30. Se por um lado o choro de Gadunha e a morte de Ranito sugerem, 

juntamente com outras imagens disseminadas ao longo do conto, o elogio do tempo 

passado em detrimento do presente em que tudo mudou, por outro, elas podem ser lidas 

também como símbolos da impossibilidade de manutenção de uma postura de quem não 

consegue se adaptar ao novo. Sem assumir um maniqueísmo confortável que poderia se 

                                                 
**

 FRÉMONT, 1980, p. 235. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 858 

resumir em “passado – bom”, “presente – ruim”, o conto reitera no período final uma 

expressão já anteriormente utilizada: “Ele já não pode ver que o Largo é o mundo fora 

daquele círculo de faias ressequidas. Esse vasto mundo onde qualquer coisa, terrível e desejada, está 

acontecendo.” – FC, 30, grifo nosso. 

 Apesar do tom rememorativo nostálgico do conto, a expressão de que o Largo é 

todo o mundo, fora daquele círculo de faias, indica que este passa a ser mais vasto do que 

aquele horizonte fechado da aldeia, deixando de existir na sua forma original, mas não 

desaparecendo completamente, porque se metamorfoseia abrindo-se a novos horizontes 

possíveis. A expressão “vasto mundo onde qualquer coisa, terrível e desejada, está 

acontecendo”, indicia a incerteza da mudança e as ambigüidades do novo e do porvir, 

porém a morte de Ranito e a nuvem de poeira que cobre seu corpo parecem sugerir a 

necessidade de aprendizagem de readaptação ao tempo e ao espaço. Assim, o final do 

conto, com seu movimento de abertura do olhar, não parece ser desfórico, pois indicia que 

há sempre algo a mais a acontecer, embora não se saiba ao certo sua natureza. 

 O corpo de Ranito tombado sobre o largo e a servir de combustível para as faias 

ressequidas, transforma-se numa ruína de um tempo, fragmento do passado a compor uma 

história sempre em transformação. Como o anjo da história de Walter Benjamin, que tem o 

rosto voltado para o passado enquanto uma tempestade sopra, impelindo-o para o futuro, o 

narrador de Manuel da Fonseca parece sugerir com essa imagem que o progresso histórico 

não deixa de levar em conta as marcas do passado, isto é, as ruínas – algo a que se volta no 

eterno movimento de projeção para o futuro.  

Ao ler a descrição de um Largo que aos poucos morre com a chegada da 

modernidade, e experimentar as diversas cenas em que esse espaço aparece como palco de 

representação social, não passa despercebido aos leitores de O Delfim, de José Cardoso 
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Pires, publicado em 1968, a longa descrição do largo experimentada por aquele narrador-

autor que se instala em um quarto de pensão na Gafeira para vir participar na anual caçada 

na Lagoa. Após o preâmbulo, o romance se abre com a focalização cinematográfica do 

largo, em plano de grande conjunto, destacando a sua inutilidade e esvaziamento: 

O LARGO. (Aqui me apareceu pela primeira vez o Engenheiro, 
anunciado por dois cães.) O largo:  
Visto da janela onde me encontro, é um terreiro nu, todo valas e pó. (...) 
Inútil, sem sentido, porque raramente alguém o procura apesar de estar 
onde está, à beira da estrada e em pleno coração da comunidade.” – O 
Delfim, 3.  

 
Na sequência, o largo é apresentado como um terreno agressivo e indomável, 

espaço de estagnação em que o único trânsito visível é o movimento da sombra do enorme 

paredão de granito que se projeta no terreiro. A profusão de significantes ligados a 

movimento relacionados à sombra (levanta, envia, arrastando, leva-a, viaja, cobre, arrefece, recolhe-

se, expulsa, recomeça, invasão, crescendo) chama a atenção pela oposição com a ausência de 

povoamento do terreno.  

Palco de representação do poder, o largo é espaço para a entrada em cena de dois 

personagens principais - o desfile do casal Palma Bravo: “Dois cães e um escudeiro, como 

uma tapeçaria medieval, e só depois se apresenta o amo em toda a sua figura: avançando na 

praça com a esposa pela mão; blazer negro, lenço de seda ao pescoço.”(OD, 7).  

 Mas logo a memória do narrador lhe traz a cena recente do Velho das Lotarias a 

informar-lhe de que a realidade mudara na Gafeira: o Engenheiro Tomás da Palma Bravo 

desaparecera após as mortes de sua esposa e criado. É então que, no largo, o escritor-furão 

de O Delfim conhece o seu verdadeiro “furo de reportagem” que é a nova realidade a 

interpretar: “No largo temos o Regedor, que está à frente dos arrendatários da lagoa. Agora 

é dele que depende a licença de caça, não de Tomás Manuel.” (OD, 36) O largo, com a sua 

muralha do tempo, lá está para reiterar que a história está sempre em transformação. Diz a 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 860 

voz personificada da muralha: “O que está escrito em mim, está escrito há mais de vinte 

séculos e há-de perdurar. Quer os vossos delfins estejam vivos ou mortos”(OD, 36). 

“Se não existe sociedade sem história, também não há espaços sem marcas do 

tempo.”, afirma o professor e sociólogo António Teixeira Fernandes††. Assim, o espaço 

reflete as ações do homem no decorrer do tempo e suas relações de poder, tornando-se 

uma ruína, como esta muralha, ou este largo, palco de inúmeras sucessões dialéticas no 

continuum da história.  

Como uma voz a anunciar que uma vida nova sempre pode se estabelecer sobre as 

ruínas da História, é a muralha que indicia a presença em si de uma lagartixa, que aparece 

para o narrador: “Parda, imóvel, parecia um estilhaço de pedra sobre outra pedra maior e 

mais antiga, mas, como todas as lagartixas, um estilhaço sensível e vivaz debaixo daquele 

sono aparente.”(OD, 37) Alegoria de um tempo em transformação, metáfora da vida que 

existe por trás de um “sono aparente”, espelho dos portugueses que, apesar de parecerem 

imóveis, poderiam um dia vir a serem capazes de questionar o poder totalitário que os 

constrangia então, a lagartixa é “o tempo (português) da História”(OD, 129). Alguma coisa 

de terrível e desejada estava para acontecer assim no tempo de enunciado de O Delfim, em que 

o “bom giro do tempo” dá a ver, na quietude de um largo também vazio, a certeza na 

transformação possível metaforizada nela. 

“A lagartixa sacudiu-se no seu sono de pedra”(OD, 07), e assim o largo inicial, palco 

para o desfile do Engenheiro se transforma em espaço de festa. O “festim das enguias” 

aparece na narrativa como um verdadeiro tempo da transgressão, na expressão de Bataille, 

não só porque é a comemoração da ruptura com uma velha ordem, mas também porque 

                                                 
††

 FERNANDES, 2011, p. 1. Disponibilização digital. 
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aparece como tempo da libertação, da manifestação de um desejo reprimido por tanto 

tempo de cerceamento. 

Em Manuel da Fonseca, o largo como espaço de festa é, por sua vez, recriado em 

tom de rememoração que traz de volta a festa, a alegria e a vitalidade dos tempos em que a 

Tuna do Zé Jacinto enchia as ruas da vila nos “domingos antigos de bibe e pião”, da 

infância e do tempo da liberdade. No poema “Mataram a Tuna!, a lembrança da Tuna do 

Zé Jacinto traz à tona um verdadeiro tempo da transgressão também, não só porque é, aos 

olhos da alta burguesia local, associada à desordem e à vagabundagem, mas também por 

referenciar uma atmosfera de subversão em vários níveis. No tempo em que a Tuna enchia 

as ruas tocando a marcha Almadanim, despertava o riso e promovia o corte no tempo e no 

trabalho, o que é uma ruptura com o mundo da ordem.   

 Outra imagem subversiva é a coletividade promovida pela Tuna, ao unir os 

campaniços e ao encher a rua e as casas com cores, gritos e vida. O acúmulo de 

significantes sensoriais ligados principalmente à visão e à audição (“os domingos amarelos 

verdes azuis encarnados/ vibrantes tangidos bandolins fitas violas gritos/ da heróica 

marcha Almadanim”) demonstra em linguagem o tempo da festa e, portanto, da atmosfera 

de libertação de desejos. Por isso, a Tuna é tão perigosa aos senhores e senhoras burgueses, 

em cujo discurso transparece a ideologia da interdição e da moralidade da ordem:  

Entanto as senhoras não gostavam 
faziam troça dizendo coisas 
e os senhores também não gostavam 
faziam má cara para a Tuna: 
- que era indecente aquela marcha 
parecia até coisa de doidos: 
não era música era raiva  
aquela marcha Almadanim.       (“Mataram a Tuna!”, de Planície) 
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 A indicação de que aquilo “não era música era raiva”, associada à alta incidência de 

vocábulos ligados ao campo semântico de luta e de permanência nela (“marcha”, “não 

desistia”, “violentas”, “heróica”, “rasgava a Tuna o quebranto da vila”) e, ainda, somados à 

aliteração do fonema velar r, que, além de remeter ao som da música tocada, sugere ainda a 

idéia da ruptura e até de ódio (a “raiva” insidiosa contra a ordem estabelecida em termos 

como “raiva”, “raspavam notas”, “rasgava a Tuna”), permitem-nos perceber que o tempo 

da Tuna pertencia ao mundo da violência da natureza humana, e, portanto, ao tempo da 

transgressão. Ao opor passado e presente, o eu-lírico do poema denuncia a obsedante 

condição do homem controlado pelo sistema e reclama a necessária loucura capaz de 

subverter essa ordem e trazer a vida de volta.  

 Por isso, ao findar o poema, vem o convite a “fazer qualquer coisa de louco e 

heróico/ como era a Tuna do Zé Jacinto”. Respondendo metaforicamente ao desejo do eu-

lírico de Manuel da Fonseca, em O Delfim, os habitantes da Gafeira celebram em festa a 

profanação da imagem do Engenheiro e a posse da lagoa. 

A oferta sacrificial simbólica, com gosto especial de vingança, seria justamente o 

Engenheiro Tomás Manuel, sacrificado através do corpo de seus cães, na cena grotesca em 

que o Velho cauteleiro arranca-lhes “tiras de carne a todo o comprimento dos lombos”(OD, 

130). Assim, o sadismo do Velho, retalhando os cães com suas unhas e “puxões ansiosos”, 

aparece como a imposição da nova era. Essa violência – em si absurda – é simbólica: é 

preciso sacrificar o mundo antigo para criar o novo. Ao largo é devolvida a vida, sendo aqui 

retomado como espaço de imposição de um novo poder: o dos arrendatários da Lagoa que 

ousaram perverter a história e comemoram a vitória. 

Manuel da Fonseca e José Cardoso Pires pareceram acreditar que a arte deve ter sim 

uma função social, embora este engajamento não implique em um discurso ideológico 
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pronto, mas em prática subversiva da linguagem. Para a interpretação de sua prática do 

Neo-Realismo, optamos por analisar a significação do largo a partir da obra de Manuel da 

Fonseca, estabelecendo relações com a sua apropriação no romance de José Cardoso Pires. 

Deixamos de lado a relação que pretendíamos estabelecer com Alves Redol, pois os limites 

desta comunicação não nos permitem tal empresa. Entendemos com eles que o espaço 

reflete sempre as marcas do tempo, esse tempo que está sempre girando, e que, apesar da 

sua aparente letargia, ou das coisas, ou dos homens, poderá haver sempre uma lagartixa 

“rápida no despertar, e sagaz e ladina” pronta para se sacudir do seu sono de pedra, ou a 

possibilidade de um grito para longe acordando ecos no descampado, ou ainda, aquela 

“qualquer coisa, terrível e desejada” a acontecer, porque em O Delfim, o largo é o novo 

espaço para os vibrantes tangidos bandolins fitas violas gritos/ da heróica marcha Almadanim ou, para 

o caso, o fumo áspero de enguias a arder. 
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A PRESENÇA DA PAISAGEM – ESPAÇO COMO DISCURSO SOCIAL 

 

 

Olímpia Ribeiro de Santana 1 

 

 

 

É patente na narrativa do escritor Ferreira de Castro, um dos expoentes literários da 

primeira metade do século XX, em Portugal, época que foi considerada mítica por alguns 

críticos literários, a influência da natureza. Todos os seus textos têm em comum uma 

reflexão sobre a natureza e o seu papel na vida do ser humano. Assim, os sistemas de 

relações sociais e históricas, desenvolvidos nas suas tramas, são construídos em diálogo 

permanente com a natureza. Essa preocupação do escritor com a natureza revela dois 

elementos importantes, o primeiro voltado para a natureza como oxigênio, a beleza da 

paisagem e outros aspectos, numa atitude um tanto quanto bucólica que, de acordo com 

Eduardo Lourenço (1999, p. 87), “a capacidade de se fundirem na paisagem é um dos 

traços mais conhecidos dos portugueses”, e o segundo, o mais importante, fala sobre a 

questão do pertencimento, que será objeto deste ensaio. 

Num ensaio anterior, sobre esse escritor, demonstrei o magnetismo da natureza e o 

excesso de subjetivismo do sujeito em relação à mesma, tomei como aporte teórico os 

estudos desenvolvidos por Michel Collot (1997) que, ao elaborar um estudo da paisagem, 

de acordo com a crítica temática, defende a ideia de que, no processo literário, “a paisagem 

une estreitamente uma imagem do mundo, uma imagem do sujeito e uma construção de 

palavras”.  

                                                           
1 -Profa. Doutora Titular de Literatura Portuguesa - Aposentada da UCSal. 
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Ratificando a tese de Michel Collot, apontei a existência de um excesso de 

sentimentalismo na narrativa do romance “Os Emigrantes” quando da descrição da paisagem 

da terra natal e elaborei uma analogia com um episódio da narrativa da Elegia de n° 11 de 

Camões (Cf. Júlio Pimpão) em que ele diz: Eu trazendo lembranças por antolhos,/ trazia os olhos 

na água sossegada./ e as águas sem sossego nos meus olhos. Esses versos, eivados de 

sentimentalismo, traduzem a visão do sujeito que tem vontade de permanecer na sua terra 

natal, mas se vê obrigado a deixá-la em busca de um mundo melhor. Foi importante ter 

trabalhado com o viés da paisagem, visto que esse período literário é questionado por 

alguns críticos, principalmente Eduardo Lourenço (1994, p. 60), por conta de o mesmo ter 

antecedido uma época de ruptura cujo binômio metodológico da ideologia ao texto foi 

substituído pelo do texto à ideologia. Contudo a submissão à ideologia não impediu que o 

escritor deixasse fluir o veio poético, através da subjetividade. Subjetividade que Eduardo 

Lourenço (1994, p. 286) denomina de “famosa interioridade, tão verberada pelo 

neorrealismo mas, a par dela, da percepção fina, por discreta, das relações humanas como 

espelho subtil das sociais”. 

 Na leitura de Portugal existem dois movimentos que os escritores portugueses se 

empenharam em apontar, o de ir, referendado pelas grandes viagens e imortalizado por 

Camões (Os Lusíadas – Canto III- estrofe 20) “Onde a terra se acaba e o mar começa” e o de 

ficar, imortalizado por Fernando Pessoa (O Infante p. 11) cumpriu-se o Mar, e o Império de 

desfez./ Senhor, falta cumprir-se Portugal! e também por José Saramago (O ano da morte de Ricardo 

Reis, p.11) quando diz “Aqui o mar acaba e a terra principia”. Enquanto Camões enaltece 

Portugal, embevecido pelas grandes navegações e o Império que foi construído em 

Portugal por conta dos descobrimentos, elogiando o engenho e a ousadia dos portugueses, 

Fernando Pessoa e José Saramago mostram que não dá mais para andar por “mares nunca 
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dantes navegados”, os tempos são outros e Portugal precisa encontrar um meio de resolver 

os reais problemas que afetam o seu povo, voltando-se para si mesmo.  Esses citados 

escritores, assim como Ferreira de Castro, desmitificam a reconstrução de Portugal a partir 

do ir em busca de outros espaços, pois demonstram a fragilidade desse processo identitário 

circunscrito a dependência econômica de outros países.   

A dinâmica desse passado, cuja desvairadas conquistas e das ações desmedidas do 

monopólio régio ainda estavam arraigadas na memória do povo português, acabou por 

disseminar a ideia, entre os colonos, do ir em busca de um mundo melhor. Assim, o 

homem, longe da sua pátria, seguia em direção a um mundo cada vez mais hostil e acabava 

por perder a sua própria identidade.  

Neste ensaio, retomo os estudos desenvolvidos por Milton Santos −Por uma outra 

globalização − (2000), cujo trabalho se volta para “o espaço como produção do homem na 

relação com a totalidade da natureza e a intermediação da técnica”. Para esse estudioso do 

espaço, “a história do homem sobre a terra é a história de uma ruptura progressiva entre o 

homem e o entorno”. Ele compreendeu o espaço como produção do homem na relação 

com a totalidade da natureza. Desse modo, defendo a ideia de que os problemas são os 

mesmos de sempre, a forma de enfrentá-los é que tem sido diferente. Se, na 

contemporaneidade, os estudiosos consideram a questão territorial como sendo um dos 

aspectos mais importantes para dirimir ou até minimizar as desigualdades sociais e devolver 

a autoestima, já no início do século XX, Ferreira de Castro, através da narrativa d’ Os 

Emigrantes, apontava para a necessidade de uma nova e mais profícua interpretação do 

mundo que concedesse ao homem a sua naturalização. 

N’Os Emigrantes, o escritor também denuncia o movimento da saída de Portugal 

para o Brasil, diz ele no prefácio do romance que, com muita propriedade denominou de 
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Pórtico, “Os homens transitam do Norte para o sul, de Leste para Oeste, de país para país, 

em busca de pão e de um futuro melhor. (p. 2)” Para esse escritor, a maior parte dos 

portugueses já nasce sem nenhuma perspectiva de encontrar no seu país as condições 

necessárias para a sua sobrevivência. A maioria já nasce órfão, porque o país só existe para 

uma minoria privilegiada, “a maioria só é vista quando nos quartéis soam as cornetas de 

guerra ou quando têm que pagar os tributos”. Enquanto isso “os mais ladinos fazem ouro 

com a ingenuidade dos ingênuos”. O escritor vai mais além quando diz que este modo de 

vida não se restringe somente aos portugueses, é mundial, pois em quase todo o mundo se 

encontrará drama semelhante, “porque semelhantes são as leis que regem o aglomerado 

humano”.  

Como se vê, antes mesmo de adentrar na história que será narrada, o escritor se 

detém em apontar para o leitor os aspectos principais que serão tratados no romance, e que 

serão eleitos como prioritários, obedecendo a seguinte ordem: A necessidade de emigração; 

o sonho de construir um mundo melhor de volta a sua terra natal; a exploração de que são 

vítimas, antes de viajarem, porque são induzidos a isso; a vivência do dia a dia nos locais 

escolhidos por eles, porque não estão preparados para esta luta e, por fim, o drama do 

retorno à pátria, quando conseguem retornar, pois, quando sobrevivem, quase sempre 

retornam de mãos vazias. É o caso do personagem principal do romance, Manuel da 

Bouça, que, além de tudo, se viu obrigado a perder o seu bem maior, a família e a paisagem 

do lugar que foi construída na infância.  

 

Manuel da Bouça demorou-se na contemplação do vale. À esquerda, a 

Frágua, mal divisada entre os pinheiros; depois, os campos, verdes uns, 

amarelecidos outros, abrindo-se suavemente nas duas margens do Caima; 

ao fundo, agachada aos pés da Figueira, a casaria do Mosteiro e, a direita, 
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em Santo Antônio, o telhado vermelho da escola e a torre da igreja nova. 

E tudo lhe parecia, agora, de um encanto indefinido, de uma beleza 

jamais sentida, tudo se traduzia na sua alma por uma forte amargura, que 

subia, como nevoeiro, a sufocá-lo. O próprio sol, que ele vira sempre 

como útil apenas às colheitas, adquiria sortilégio imprevisto, obrigando-o 

a fixar-lhe, como nunca fizera, a renda branca e preta que tecia sobre as 

ramadas. (p. 76) 

Esse personagem representa o indivíduo inserido em sua comunidade, que, como 

todos os outros, nutre uma série de sonhos e aspirações em relação à melhoria de vida no 

seu próprio território, mas que não consegue realizá-las e se vê obrigado a se 

desterritorializar para ir em busca de um futuro melhor, mas o futuro parece se conceber 

com um tempo opaco e inominado, diante do fracasso, ele e os outros assumem uma 

atitude conformista, porque não possuem outra opção na sua terra. Para Eduardo 

Lourenço (1999, p. 87) a estranheza é, a todos os títulos, impalpável. Eles mesmos não têm 

consciência disso, a tal ponto fazem corpo com ela.                       

Boaventura de Sousa Santos (1989, p. 65), ao discutir sobre a crise dos paradigmas 

no mundo moderno, aponta que “da filosofia grega ao pensamento medieval, a natureza e 

o homem pertencem-se mutuamente enquanto especificação do mesmo ato de criação”, 

diz ainda esse estudioso, que essa cumplicidade (tão decantada por muitos escritores) só vai 

ser desantropomorfizada através do avanço intelectual e a tomada de consciência da 

identidade cultural e política da sociedade moderna. O impacto do desenvolvimento 

tecnológico faz com que o mundo humano de hoje seja cientificamente constituído. Diz 

ele, ainda que esta “desumanização da natureza e a consequente desnaturalização do 

homem criam as condições para que esse possa exercer sobre a natureza um poder 

arbitrário, ética e politicamente neutro” (p. 66). Essa relação de exploração da natureza, tão 
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discutida no passado e principalmente no mundo contemporâneo, comporta uma outra 

face que é a exploração do homem pelo homem.  

Exploração que é trabalhada na narrativa de Ferreira de Castro quando o 

personagem principal é levado, pelos que detêm o poder, a empenhar todos os seus bens e 

ir em busca da realização do sonho de um mundo melhor. A modesta existência de Manuel 

da Bouça é atravessada pelo imaginário da emigração. Manuel da Bouça é vítima de três 

profissionais oportunistas: Nunes, o agente de viagens sem escrúpulos que explorava a 

ingenuidade dos camponeses e enriquecia às suas custas; O Carrazedas que ganhava 

dinheiro através das hipotecas que os emigrantes faziam das suas terras para financiar a 

viagem; e o jornalista Borges que se deixa convencer ou corromper, por Nunes, ao publicar 

um anúncio sobre a inauguração da nova agência de viagens, elogiando as maravilhas da 

emigração para a América em um momento em que a mesma se mostrava inadequada.  

A informação manipulada tem o objetivo principal de criar o fetiche, de fazer 

prevalecer o mito do enriquecimento fácil em outros continentes, em detrimento da luta 

em sua terra natal, pela melhoria de qualidade de vida. Grandes farsas são inventadas e os 

mais poderosos se reservam os melhores espaços do território.  

 

Em todas as aldeias próximas, em todas as freguesias das redondezas, 

havia o mesmo anseio de emigrar, de ir em busca de riqueza a 

continentes longínquos. Era um sonho denso, uma ambição profunda 

que cavava nas almas, desde a infância à velhice. O oiro do Brasil fazia 

parte da tradição e tinha o prestígio duma lenda entre os espíritos rudes e 

simples. Viam-no reflorir nas igrejas, nos palacetes, nas escolas, nas 

pontes e nas estradas que os homens enriquecidos na outra margem do 

Atlântico mandavam executar. (p.32) 
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De acordo com Eduardo Lourenço (1999, p. 23), “durante mais de dois séculos, 

Portugal – e ainda mais os portugueses do Brasil e os já brasileiros – inventa o Brasil e o 

Brasil assegura a Portugal, por vezes em sentido literal, a sua sobrevivência”. Na visão 

desse estudioso da Literatura Portuguesa, essa deslocação real e imaginária da história 

portuguesa constituiu-se como um acontecimento de incalculáveis consequências que 

gerou um processo de decadência em todas as ordens, mais ou menos conexo com a 

subalternização política.   

É valido ressaltar que o personagem principal d’ Os Emigrantes, Manuel da Bouça, é 

mais uma vítima dos que detinham o poder econômico. Os mais espertos faziam veicular, 

entre os colonos mais humildes, que enfrentavam toda sorte de dificuldades, a ideia de que 

a melhoria de vida estava calcada na emigração. A história que Ferreira de Castro nos 

revela, é a história das desigualdades. 

Na verdade, como nos diz Milton Santos (2000, p. 19), em todos os continentes a 

fome e o desabrigo se generalizam, apontando ele que o desemprego crescente e os salários 

aviltantes aumentam a pobreza e tornam a vida dos menos favorecidos muito mais difícil, 

principalmente em relação à aquisição do seu espaço, do seu território. Para esse estudioso, 

que transcende a Marx, o território revela as contradições existentes na sociedade, pois a 

localização do território que o indivíduo habita é o local do drama social. A especulação 

financeira e a ambição fazem emergir a exclusão social.   

O sonho de riqueza imaginária dos colonos e a passividade do governo português 

por não construir uma história que tivesse sentido e estivesse empenhada na construção da 

eficácia política, criando novas atitudes para o desenvolvimento de Portugal e do seu povo, 

fortaleciam o processo de emigração. A crença numa complexa trama de valores, que não 

estavam mais em voga, é que faz que esse colono, trabalhador rural, sinta-se impotente, 
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principalmente diante da família, por não puder custear-lhe o sustento digno. Essa história 

que aponta para as desigualdades “faz emergir a exclusão da maioria da população 

concentrada num território degradado. Diz Milton Santos (2000, p. 39) que “o que é 

transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada que, em lugar 

de esclarecer, confunde.” O personagem, Manuel da Bouça, só se dá conta do engodo 

quando chega ao Brasil e vai em busca de um seu amigo conterrâneo: 

...Na carta que eu lhe escrevi, dizia-lhe que não viesse... 
Manuel da Bouça estacou a efusão, surpreendido. E como Cipriano, em 
atitude de quem confessa delito, nada mais acrescentasse, perguntou, 
receosamente: 
Porquê? 
Porque aqui, como em todo o Mundo, as coisas vão mal. Quase não se 
ganha para viver. 
Inquieto, com os olhos mui vivos e os lábios trêmulos, Manuel da 
Bouça, intimamente assombrado, ficou esperando que o amigo lhe desse 
explicações. 
E como Cipriano prolongasse a nova pausa, inquiriu: 
−Mas tu não te tens dado bem?... 
−Eu? Eu, não. Estou cá vai para cinco anos e o único dinheiro que 
tenho juntado são esses cem mil reis que mando à minha mãe, pelo Natal 
e pela Páscoa. 
−Mas lá na terra todos te dão por estabelecido... 
Cipriano corou ligeiramente: 
−Isso fui eu que mandei dizer... Todos nós mandamos dizer que estamos 
aqui muito bem, que é para a nossa família não se afligir e para não 
fazermos má figura junto dos conhecidos... (p.130) 
 

Nesse diálogo, entre Manuel da Bouça e Cipriano, fica evidente a real situação que 

o emigrante vivencia no território alheio. Grandes farsas são inventadas e criadas. Manuel 

da Bouça só se apercebe do engodo, de que está sendo mais uma vítima, quando 

reencontra o amigo e esse lhe expõe a real situação dos que emigram levados pelo sonho de 

riqueza e da melhoria da qualidade de vida. Envergonhados por terem sido enganados, os 

emigrantes preferem se acomodar e calar. O cidadão perde tudo, a identidade, a cidadania e 

o convívio com os seus familiares e amigos. O espaço que ele ocupa agora não lhe 

pertence, o seu espaço anterior, a sua paisagem também não lhe pertence mais. Só resta 
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agora o sonho da sua paisagem e a tristeza de não ter podido enfrentar, de não ter podido 

lutar pela seu espaço, pelo seu lugar na sua terra natal e de não poder mais resgatar a sua 

cidadania.   

 Como nos ressalta Eduardo Lourenço (1999, p. 90), o povo português é 

“emigrante antes de o ser, por vontade ou à força, adaptável, discreto no meio dos outros, 

sempre pronto, na aparência, a trocar a sua identidade pela dos outros, na realidade nunca 

abandonou o seu ponto de partida. Quer dizer, a sua verdadeira pátria, a do sonho 

adormecido mas nunca extinto no fundo do seu ser”. A propaganda perniciosa promove a 

sacralização dos tempos áureos de Portugal, as grandes conquistas, ao tempo em que induz 

os colonos a refazerem o mesmo caminho, mesmo sabendo que não existe mais ouro no 

Brasil e que os brasileiros estão enfrentando os mesmos problemas enfrentados pelos 

portugueses das classes mais desfavorecidas. 

A informação e o dinheiro acabaram por se tornar vilões, visto que a maior parte da 

população não tem acesso a ambos. São os pilares de uma situação em que o progresso 

técnico é aproveitado para um pequeno número e para o seu exclusivo benefício. De 

acordo com Michel Foucault (1989, p. 158), “Desde o momento que se pode analisar o 

saber em termos de região, de domínio, de implantação, de deslocamento, de transferência, 

pode-se aprender o processo pelo qual o saber funciona como um poder e reproduz os 

seus efeitos.” Na base desse processo confuso está a tirania do dinheiro e da informação 

manipulada. 

 Milton Santos (2000, p. 79) diz que “os atores mais poderosos se reservam os 

melhores pedaços do território”, quem ocupa o melhor espaço não precisa emigrar, nem 

trabalhar duro para conseguir recursos para a sua sobrevivência. A pobreza e a 

desigualdade são frutos da opressão e da exploração do homem. Ferreira de Castro, 
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imbuído de uma mundividência em relação à emigração, dentro de uma perspectiva 

pessoal, solidariza-se com os desprotegidos do seu território, da sua pátria na crença de um 

mundo mais igualitário.  

 

REFERÊNCIAS 

 

 

CASTRO, Ferreira de. OS Emigrantes. Lisboa. Liv. Edt. Guimarães e Cia. s/d. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência Pós Moderna. Rio de Janeiro: Graal 
,1989. 

COLLOT, Michel. La notion de paysage dans la critique thématique. In:__9dir.) Les enjeux 
du paysage. Bruxelles: Ousia, 1997. 

LOURENÇO, Eduardo. Portugal como destino seguido de Mitologia da Saudade. Lisboa: 

Gradiva publicações, Ltda.1999. 

_________.O canto do signo – existência e literatura. Lisboa: Presença. 1994. 

PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de Janeiro: Aguilar. 1972 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.  

São Paulo: Record, 2000. 

_______. O espaço do cidadão. São Paulo: EDUSP. 2007 

SARAMAGO, José. O ano da morte de Ricardo Reis. Lisboa: Caminho. 1984 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal.1989 

 

 

 

  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

874 
 

AS PALAVRAS EM ESPAÇOS DE CONFLITOS 

 

Olívia Aparecida Silva1 

 

Uma vez soltas, as palavras não  voltam mais 
a desaparecer, engolidas pela boca que as 
lançou. Transformam-se em pedra, uma vez 
ditas, ganham vida própria, seguem o seu 
rumo. Não voltam nunca mais para trás. 

Teolinda Gersão 

 

 Percorrendo espaços dúbios e conflituosos as personagens de A árvore das palavras, 

de Teolinda Gersão, não se distanciam dos perfis apresentados nos romances anteriores 

publicados pela autora. Escrito em 1997, ele traz como foco de discussão o racismo, a 

diversidade cultural em um país que luta pela sua autonomia e dentre outras discussões 

relevantes, encontra-se o drama humano na contemporaneidade. Através de uma escrita 

límpida e poética, observaremos o entrelaçar de discussões que possibilita compreender a 

relação entre o ficcional e o referencial histórico. 

Observando nessa perspectiva, privilegiaremos uma discussão sobre a presença da 

memória, a estreita vinculação que se estabelece entre a história e a literatura, ainda, a 

presença das diversidades culturais que originam os conflitos vividos pelas personagens, 

sobretudo as femininas, em um espaço africano com nítidas contradições sociais, 

econômicas e raciais. 

 Desenvolvido em três partes distintas que se entrelaçam entre si, A árvore das 

palavras, mostra-nos, inicialmente, uma narrativa em primeira pessoa, portanto um discurso 

subjetivo subtraído de uma temporalidade passada vivida pela protagonista Gita, situando o 

                                                           
1 Doutora em Literatura Brasileira pela UnB, Professora da Universidade Federal do Tocantins. 
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leitor em relação a sua infância. Na segunda, o narrador é em terceira pessoa e narra a partir 

da memória de Amélia, mãe de Gita, e na última parte, em um tempo aparentemente 

próximo ao ato da escrita, a narração é retomada por Gita evidenciando o processo de 

aprendizagem da narradora em transição da adolescência e início da maturidade, aos 

dezessete anos.  

Todo texto é constituído a partir de oposições, utilizando metáforas, reflexões 

filosóficas sobre o mundo, o homem contemporâneo e uma cosmovisão que parece recuar 

a uma ancestralidade primitiva ligada ao simbólico próprio do imaginário africano. Gita, 

narradora-protagonista, tem uma origem genealógica portuguesa, mas nascida em África 

incorpora instintivamente a cultura desta, no entanto, durante o processo de sua formação 

não tem nítida compreensão das diferenças culturais entre os seus descendentes, pai e mãe, 

e o país de sua origem. O esclarecimento de sua condição existencial revelar-se-á na 

maturidade, após o desengano amoroso. Até então, tudo em sua vida parece se movimentar 

como os elementos naturais: a natureza, o sol, a terra, as águas. Cresce envolvida pelo 

lúdico, através de sua relação com a vegetação, com o pai e com Lóia que cuida dos 

afazeres domésticos servindo a ela e a casa de seus pais. O quintal é seu espaço de 

predileção. Conversa com as árvores, antropomorfizando-as, com as formigas, penetra no 

mundo mágico que Lóia a inicia. 

 
Eu imitava Lóia (...) falava, como ela às formigas: Ouvi, Formigas, o que 
tenho pra contar. 
As formigas, vendo bem, era com quem melhor se falava. Se se contasse 
algum segredo aos pássaros eles podem gritá-los sobre os telhados e 
espalhá-lo pelo mundo. Mas com as formigas estava-se seguro. (...) 
Ou sentava-me debaixo do quintal e falava com o vento e as folhas. A 
árvore abanava os ramos e eu pensava: a árvore das palavras. 
(GERSÃO, 2004, p. 31-32). 
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É interessante observar a forma narrativa da qual se utiliza para estabelecer o diálogo com 

os elementos naturais, esta se aproxima da utilizada pelos narradores orais. É um mundo 

que se desenraiza do referencial, eleva-se e torna-se onírico.  

Assim, se compõe parcialmente a primeira parte do romance, pois ora a narrativa 

desenvolve em um plano referencial, voltada para as cenas do cotidiano, ora no plano da 

fantasia onde se refugia Gita, sempre seguindo por vias duplas.  O tempo da escrita 

diferentemente do tempo do relato permite a narradora posicionar-se à distância dos fatos 

passados e apreender as lembranças guardadas na memória, vivificando-as em palavras na 

perspectiva do amadurecimento. Desta forma, a Gita da infância não é a mesma Gita que 

narra, esta se deterá na essencialidade dos acontecimentos, é um olhar de si para si mesma 

em autoconhecimento. 

Situando-se em relação há um tempo distante, a narradora revisita sua infância 

primeira, descrevendo as sensações suscitadas que a levam do interior da casa ao quintal 

inundado pela luz do sol.  Metaforicamente conclui que o sol “era o único olhar não cego”, 

pois todos os outros estão encobertos, não conseguem enxergar o que é visível. A 

visibilidade é conquistada, por ela, Gita, em momento outro, no distanciamento a 

revelação. 

  A casa é o local primeiro, a partir dela outros espaços se abrem: o quintal, a escola, 

os bairros, a cidade. Lourenço Marques, uma cidade moçambicana, marcada pelo contraste 

entre os negros, brancos e brancos. As diferenças estão estabelecidas, sobretudo, pelas 

cores brancas e negras. A divisão de espaços e seus contrastes vinculam-se aos aspectos 

político-sociais, ao econômico, ao cultural e ao racial. A casa de Gita simbolicamente está 

dividida em um espaço híbrido e, contrariamente, o negro é a liberdade e a imaginação; o 

branco projeta-se como repressor e sombrio. Lóia e Amélia os representam 
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respectivamente: Lóia, negra, exercendo atividades braçais, é sinônimo de leveza e de 

lúdico mesmo em sua condição inferior e marginal; Amélia, a mãe, branca, é a 

incomunicabilidade, a melancolia e seu desajuste com o meio. Laureano, também branco, 

posiciona-se de forma diferente, próximo à Lóia, no entanto, particulariza-se não só pela 

sua condição masculina, mas por deixar-se levar pelos movimentos que a vida lhe oferece, 

não manifestando oposição. 

   Entre esquecimentos e lembranças Gita, percorre o passado, reconstituindo-o. Ao 

recontar  sua história,  as influências são, sobretudo, a do pai, Laureano, e de Lóia, e através 

deles a revelação do mundo, principalmente o lúdico na infância. 

 Os primeiros conflitos serão percebidos e presenciados no espaço afetivo, que é a 

casa, depois se estenderá para outros espaços, daí a necessidade de Gita criar um universo 

paralelo opondo-o à realidade. Lóia e Laureano são responsáveis em incutir-lhe a 

cumplicidade com a natureza. No entanto, Amélia a arrasta para o referencial, deseja que 

ela seja diferente, matricula-a em uma escola de balé, mas Gita não se ajusta ao seu projeto 

de ascensão social. Proveniente de origem pobre, em busca de mudança de classe social, 

Amélia não se conforma ao compreender que seu sonho de riqueza resvalou para o nada ao 

se deslocar de Portugal, contrair matrimônio com Laureano, também de origem humilde 

portuguesa, e ir morar em África culturalmente diferenciada da Europa. Expectadora de 

sua própria condição de inferioridade, mesmo sendo branca, percebe que se aproxima dos 

africanos e se distancia de outros brancos que usufruem de condições econômicas e sociais 

privilegiadas. Amélia é a representação alegórica do sonho de ostentação da nação 

portuguesa naufragada. As conquistadas mal sucedidas que colocam por terra o seu espírito 

expansionista e colonizador tão presente no imaginário português. Como Portugal 

atravessa mares em busca do sonho de riquezas. Inconformada tornando-se amarga, cética 
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e áspera com tudo e todos. Na casa branca suas palavras são como sibilos cortantes, 

destoando da leveza e humanidade de Laureano. Para Gita suas palavras “rodopiam no ar 

como morcegos, em cambalhotas cegas, avançam no escuro, evitando a luz. Ouço-as ferir o 

ar, como pedras atiradas, que caem dentro de nós como num poço.” (Gersão, 2004,79) Ao 

tornarem-se “pedras” criam barreiras intransponíveis entre ela, Laureano e a própria Gita. 

Também como Gita cria um universo paralelo, nele ela é a estrangeira loira em uma terra 

de negros pobres. Admira o outro lado da cidade, local dos brancos bem sucedidos. Aos 

domingos, sozinha percorre as ruas e admira as construções e o modo de vida que levam. 

Acalenta o sonho de um dia desfrutar de condições semelhantes. Tentara inutilmente trazer 

Gita para o seu mundo, mas esta incorpora a África e sua cultura. Um dia, da mesma forma 

que chegara Amélia parte, em busca do sonho de conquistas, novamente atravessará mares. 

Seu destino de chegada será Sidney, na Austrália, terá um novo marido, que conhecera da 

mesma forma que Laureano, através de anúncio de jornal. Alcançará sua libertação daquela 

cidade que fora construída em cima de Pântanos, antes que fosse sucumbida por ele.  Para 

ela, “África sugava as forças, sugava a gente, como areia movediça. Nunca mais se voltava, 

nunca mais se era igual ao que se fora antes. Uma força nos levava para o fundo, como 

uma doença Mortal.” (GERSÃO, 2004, p. 51). 

 Recorrendo a uma escrita fragmentada, com hiatos, Teolinda Gersão, na terceira 

parte de A Árvore das palavras, adensará a relação de Gita e o mundo que a cerca. Narrada 

pela própria Gita, na fase adulta, portanto o tempo da escrita aproxima-se do tempo 

narrativo, a tessitura narrativa afasta-se da fantasia, do simbólico e toma contornos 

referenciais, entrelaçando o factual ao ficcional, mesmo que de forma subjetiva e em uma 

linguagem lírica. Da criança restou, por algum tempo, seu alheamento referente às 
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diferenças sociais e aos conflitos raciais tão visíveis, mas ainda não identificados de forma 

crítica.  

 Assim, A Árvore das palavras, conforme Gomes (1993, p. 73), ao referir-se às 

estratégias narrativas e a forma peculiar de narrar constantes na obra de Teolinda Gersão, 

passará a enfatizar os dados da imaginação ao mesmo tempo em que dará peso aos fatos 

reais, portanto menos minimalista. É possível observar que não apenas Teolinda Gersão, 

mas o romance português contemporâneo realiza reflexões sobre as questões político-

sociais e econômicas presentes na atualidade portuguesa, portanto buscando uma 

proximidade entre a história e a literatura. É exemplar apontar que esta uma das tendências 

mais constantes do romance contemporâneo português, entre outras, como o romance 

histórico e o metaficcional. Assim, novamente recorrendo a Gomes (1993, p. 83), a prosa 

portuguesa contemporânea contempla críticas a realidade e se detém na inovação 

linguagem. 

 Desta forma, entremeados ao cotidiano de Gita estão os acontecimentos coletivos. 

A guerra colonial aconteceu como “um terreno minado explodindo. Não foi para ninguém 

uma surpresa, sabia-se que iria acontecer, já tinha acontecido noutros lugares, mais tarde ou 

mais cedo ia chegar aqui.” (GERSÃO, 2004, p. 163). 

 Atenta ao acontecimento, Gita, em convivência com outros jovens estudantes, 

principalmente Roberto seu amigo mais próximo, investirá em um aprofundamento mais 

politizado sobre a situação política de Moçambique, enquanto colônia portuguesa, 

assumindo, ideologicamente, a postura do colonizado consciente dos conflitos existentes 

suas causas e consequências.  Sua interpretação da realidade condiz com sua formação 

humana, constituída através de suas afinidades eletivas com Lóia e com Laureano. Outro 

fator também ocasionará o seu amadurecimento, a partida de Amélia. A vida de ambos, 
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Laureano e Gita, mudou. Ele tornara-se mais introspectivo, alheio ao que ocorria ao seu 

redor. Movimenta-se de acordo com as circunstâncias. Para Gita ele é um “pássaro que 

caiu no chão, ocorre-me, um pássaro que não abriu as asas a tempo e nunca mais pode 

voar” (GERSÃO, 2004, p. 151). Recorda que ele a ensinara sobre os pássaros e suas 

condições de vôo quando ainda ela era criança. Amélia tinha levado a alegria dele com a sua 

partida. “Os mais pequenos gestos pareciam custar-lhe um esforço” (GERSÃO, 2004,p. 

152). Gita perde a comunicabilidade com o pai sempre ensimesmado e assume as rédeas de 

sua vida, segue em liberdade. Mas será através de Roberto e sua visão crítica frente à 

realidade que Gita despertará para o seu entorno. Sua iniciação crítica manifestara-se na sua 

infância quando percebia a diferença entre Amélia e Lóia e sua resistência em aceitar a não 

adaptação de Amélia ao mundo africano. Há ainda outro fator que parece decisivo para o 

seu amadurecimento que será sentir responsável por si diante da fragilidade emocional de 

Laureano em seu esvaziamento vital. Seus sentidos permitem-lhe estabelecer relações entre 

o passado, o presente e compreender como ninguém a cultura africana em todas as suas 

dimensões. Mesmo sendo de origem branca e portuguesa, o primitivo em sua 

ancestralidade mítica parece entranhado em seu estado corpóreo e em sua anima. 

 A condição de narradora-protagonista subleva-a e favorece um ângulo visual 

possível para olhar o passado, o presente, o futuro, o outro, a referencialidade histórica e a 

si, alcançando a síntese crítica e sensitiva.  A tessitura narrativa, através da estruturação de 

palavras dispostas ora poéticas ora objetivas, nos permite perscrutar o olhar demiúrgico 

que paira sobre a narração, mudando de acordo com as circunstâncias e as emoções. 

 As referencialidades que se rarefaz nas duas primeiras partes, passam a ser mais 

frequentes na terceira parte, entremeio aos acontecimentos cotidianos de Gita. Elas surgem 

através de comentários críticos. Em comentário com Roberto, Gita expõe a condição de 
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superioridade do tio que mora em Portugal e constata sua intencionalidade em humilhar 

Laureano que enviava dinheiro para a mãe mantê-lo nos estudos, Roberto faz a seguinte 

observação: 

As pessoas gostavam de pisar os outros, constato. 
Até na missa de domingo esse modo de estar era visível. Sobretudo na 
Catedral, ou na igreja de Santo António da Polana: os que podiam e 
mandavam iam lá para serem vistos, para cumprimentar e serem 
cumprimentados à saída, e era bem vestirem-se com toilettes caras, 
embora conviesse terem ao mesmo tempo um ar simples, por vezes 
quase desportivo, se não fosse tudo hipocrisia seria até bonito de ver, as 
famílias alinhadas nos bancos, o pai aparentando ainda juventude, apesar 
das madeixas grisalhas, a mãe de preferência mais nova mas sempre 
elegante e bem vestida e as crianças maiores e menores ao lados dos pais, 
igualmente penteadas e vestidas a preceito. Cá fora automóveis 
esplêndidos à espera, chauffeurs negros abrindo e fechando as portas 
com botões brilhantes na farda. (GERSÃO, 2004, p. 160). 

 

Roberto é uma personagem que tem engajamento político e tem lucidez crítica a 

favor das minorias sociais africanas. Podemos verificar, na sua fala, não só a questão das 

diferenças sociais entre brancos e negros, a hipocrisia da classe dominante em relação à 

religiosidade, a ostentação de riqueza e a falsa modéstia, também a posição machista do 

homem na sociedade: homens mais velhos, com mulheres mais jovens. Em outro 

momento suas observações se voltam para a hipocrisia da própria igreja católica. Ainda 

sobre a representação da celebração religiosa diz: 

Era isso o que lhes importava, esse espetáculo era a missa. Apesar do 
ar compucto, concentrado e quase humilde que punham na altura da 
confissão e comunhão. Mas era tudo impostura e fingimento, iam lá não 
para se sentirem iguais aos outros, mas para afirmarem a sua posição de 
privilégio, e saíam de lá para continuarem a viver da mesma forma, para 
que haviam de mudar alguma coisa se tudo estava tão bem organizado 
assim, eles reinando e os outros servindo, agora e para sempre amém. 

 No entanto o padre voltava-se para todos e dizia abrindo os 
braços: Caríssimos irmãos. 

 Mas não era verdade. E os padres bem viam que era tudo 
hipocrisia, mas fingiam não ver, e não saber. 
Porque logo a seguir eles comem com talher de prata o caril dominical de 
camarão ou de lagosta, servido por criados negros de luva branca (...) 
enquanto nas palhotas os negros comem caril de gafanhotos e ratazanas 
gordas assados no espeto e, de noite os ratos roem as crianças 
adormecidas. (GERSÃO, 2004, p. 160-161). 
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Suas palavras são ácidas, mostrando que a hipocrisia estende-se ao clero, representantes da 

igreja, com votos de humildade e pregam a igualdade para todos como irmãos em Cristo, 

“Caríssimos irmãos”. Entender que a classe dominante não fosse favorável a mudanças, 

pois tudo estava muito bem, não era aceitável, mas tratando-se de uma comunidade 

religiosa era lastimável. A descrição da miserabilidade humana dos negros que vivem nas 

palhotas mostra-nos que A Árvore das palavras é um romance de denúncia social, ficção e 

história se entrelaçam criticamente retomando a temática social presente no Neo Realismo 

português dos anos 40 e, posteriormente, por José Saramago, autor contemporâneo de 

Teolinda Gersão, com sua obra Levantado do chão, em 1980. Outros autores também podem 

ser citados, pois esta é uma das tendências do romance contemporâneo português, como já 

assinalamos anteriormente, através das afirmações de Gomes (1994), também vale ressaltar 

que em obras anteriores Teolinda Gersão incursiona nessa perspectiva, mas não tão 

contundente quanto em A Árvore das palavras. 

Ainda, recorrendo às reflexões de Roberto, personagem que surge apenas na 

terceira parte do romance, mas de participação decisiva para mostrar a agudeza dos 

conflitos presentes em Moçambique e representados ficcionalmente, observaremos que a 

sociedade africana também enfrenta problemas internos que só poderão ser resolvidos a 

partir de uma reeducação cultural sobre a condição feminina. 

(...) também há coisas para mudar em África (...). Os ódios entre os 
negros, por exemplo, ou a forma como as mulheres são tratadas: 
carregam os filhos, a água, a lenha, o homem ao lado, a caminhar como 
um rei, e ela carregando tudo tudo, como burro de puxar carroça. 
Trabalham de sol a sol e quando calha são espancadas pelos homens, às 
vezes casam sem amor, só porque convém à família, e depois a melhor 
comida é para o marido: quando senta a mesa ela não se senta com ele, 
come depois os restos, e se for o caso também a sogra manda nela e lhe 
bate. Por isso às vezes acontecem coisas, as mulheres fogem, deitam-se 
ao rio, vão procurar os crocodilos, enforcam-se nas árvores ou fogem 
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mato a dentro até caírem de fome de sede e de cansaço. (GERSÃO, 
2004, p. 163). 

 

A violação dos direitos femininos não se restringe ao continente africano, mas no mundo e 

secular, mesmo a mulher tendo alcançado contemporaneamente espaços significativos 

ainda é uma situação complexa e não resolvida em uma sociedade predominantemente 

masculina. Ao externar sua preocupação Roberto mostra-se, enquanto personagem 

masculina, profundamente humano e contempla uma discussão atual sobre a igualdade de 

gêneros. 

  Estendendo suas observações acerca do homem não apenas em uma 

referencialidade especificamente local, mas universalizante, Roberto comenta sobre a vida 

enquanto experiência. 

  (...) entre outras coisas, eu aprendi com África: a pequenez do ser 
humano, diante da vastidão do que não é humano. Não somos nada, 
poeira no vento, silhuetas minúsculas na imensa paisagem. 
 Basta-nos no fundo muito pouco, porque somos também pouco: 
matar a fome a sede e o desejo de sexo, a esteira para dormir e o coração 
em paz. (GERSÃO, 2004, p. 163) 

 

O processo de aprendizagem inicia-se por situar-se no espaço e o respeito que o homem 

deve à natureza infinitamente maior que ele. Os limites e as necessidades humanas na sua 

essencialidade. 

Os diálogos entre Gita e Roberto são voltados para o conhecimento doutrinário 

político e humanizador. Companheiros no ideal de liberdade e igualdade, eles acreditam 

que “nenhuma pessoa, e nenhuma cultura, é melhor que a outra, e também os brancos têm 

muito a aprender com os negros” (GERSÃO, 2004, p. 161). Acreditam que se juntarem as 

vontades o mundo será diferente. 

Percebemos no final da narrativa que Gita assimila outra percepção de realidade e 

de vida. O seu despertar para o amor acontece, inicialmente, através da natureza, tinha 
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como amantes o sol e o mar, depois Rodrigo.  Paralelamente acontece sua iniciação nos 

movimentos políticos de emancipação africana. Compreende, no entanto, depois da 

desilusão amorosa que é necessário partir em busca do seu destino. Decide ir para Portugal. 

Sabe que nada será fácil no país-casa-das primas, mas é a alternativa possível para dar 

continuidade aos seus estudos. Parte, no entanto, ciente que terá que servir. 

Tudo favas contadas. A prima de África terá naturalmente de ajudar no 
serviço da casa, e para que isso vá sendo sugerido desde já oferecemos-
lhe lugar no quarto da outra, que também ajuda no serviço da casa – 
porque é claro que quem vem de fora e se acolhe por favor a bem dizer 
não possui quaisquer direitos e tem de merecer o seu pão servindo os 
que estão dentro.  (GERSÃO, 2004, p. 186). 

 

Leva junto a si o desejo de mudança, pois Portugal era um “país mal governado. Mal 

pensado. Mas podia-se fazêlo explodir, para o obrigar a pensar tudo de novo. (...) Quem 

viver, verá. E eu vou viver. E ver explodir, ou implodir, o país-casa-das primas.” 

(GERSÃO, 2004, p. 186). 

 Um país que não tem projetos definidos para si, não poderia ter projetos para o 

outro, o colonizado. Teolinda Gersão apresenta uma visão crítica sobre a estrutura político-

econômica e social portuguesa e a necessidade de rupturas das estruturas arcaicas e 

ineficientes existentes. Outro país deve ser pensado, de fora para dentro e de dentro para 

fora. 

 Ao final, a narrativa acena que a menina Gita que se refugiava em espaços 

imaginários e lúdicos, transforma-se em uma mulher que carrega a força da resistência 

africana aos desmandos português. Metaforicamente ela será o novo que se contraporá ao 

velho provocando explosões e implosões no país-casa das primas. 

 Como a África, à noite, sua partida. Deixa atrás de si um mundo de desigualdades 

sociais, raciais e econômicas que resiste agonicamente a invasão do estrangeiro e segue para 

um mundo de velhas estruturas falidas. 
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A CIDADE E AS SERRAS E A AFINAÇÃO DO MUNDO 
 
 

Osmar Pereira Oliva1 
 
 
 

A ciência e o pensamento filosófico refloresceram e vigoraram intensamente 

na segunda metade do século XIX, semelhante ao ocorrido nos séculos XVI e XVII, 

quando se deu a revolução da física e da matemática, perdendo-se o interesse pelo 

indivíduo em favor da racionalidade e da análise da sociedade em conjunto. Assim como os 

matemáticos e os astrônomos, os escritores seiscentos e setecentistas chegaram a 

compreender o universo como uma máquina obediente às leis da Lógica e suscetível de 

explicação racional. Segundo Edmundo Wilson, essa concepção se estendia, também, à 

sociedade, que “tinha o caráter de um sistema planetário ou de uma máquina bem regulada; 

e examinavam a natureza humana desapaixonadamente, com o mesmo espírito lúcido e 

racional, para descobrir os princípios que lhe regiam o funcionamento (WILSON, 1993, p. 

10).  

Foi com o Romantismo que essa pretensa organização lógica do universo e da 

sociedade desestruturou-se, redescobrindo-se o humano e suas emoções, o quanto 

possuímos de irracionalidade e sensibilidade. Enquanto os cientistas do século XVIII 

apresentavam o universo como um mecanismo e a sociedade como um organismo bem 

regulado, tendo o homem como algo à parte da natureza e alheio a tudo que ocorria ao seu 

redor, como mero expectador da regência e da afinação do mundo, os escritores 

românticos demonstraram que os sentimentos humanos e os objetos inanimados são 

interdependentes e se desenvolvem conjuntamente. 

                                                           
1 Professor do Programa de Pós-graduação em Letras/Estudos Literários da Universidade Estadual 
de Montes Claros (Unimontes). 
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No entanto, o Realismo/Naturalismo, seguindo as tendências cientificistas do 

final do século XIX, retomou valores clássicos quanto à arte da precisão, da lucidez e da 

lógica; outra vez, procurou-se afastar-se do homem para observá-lo a distância, por meio 

de uma linguagem precisa e de uma abordagem “científica”. O universo voltou a ser 

contemplado com suas leis próprias, homem e natureza praticamente não possuíam 

relações de interdependência. 

Por essa breve, mas necessária introdução, chegamos, de fato, ao objeto de 

nossa reflexão. A ciência, e todos os benefícios e avanços que ela promove, afasta o 

homem da natureza e da sua condição mais autêntica e original, discussão já muito 

conhecida, com os livros de Rousseau, e muito especialmente, com o livro Emílio ou da 

Educação. Sem pretender aqui me referir a uma concepção mecanicista do universo, mas 

aceitando a ideia de que o mundo possui uma afinação natural, de modo que todos os seres 

e coisas que nele existem guardam uma íntima relação e há entre eles condição de 

interdependência, podemos inferir que a civilização tem tornado o homem um ser 

desafinado. Mas não se trata de uma visão ingênua e anti-progressista. Trata, sim, de uma 

percepção da realidade em sua essência, a partir dos sentidos que possuímos, sobretudo o 

auditivo. 

O mundo é uma música, e todos os elementos que dele fazem parte são um 

acorde, uma nota musical cada vez menos ouvida por nós, por causa da nossa desafinação. 

Solange Ribeiro, em Literatura e Música (2002), discutindo as relações entre essas duas artes, 

aponta três sugestões de subdivisões para a melopoética: a) 

estudos que contemplam a música e a literatura (simultaneamente o verbal e o 

musical); b) estudos focalizando a literatura na música; e c) estudos que 

focalizam a música na literatura. Interessando-nos especialmente esta última 
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subdivisão, pela qual percebemos, na análise do texto literário, a música das 

palavras e as recriações literárias de efeito musical. Segundo essa autora, “A 

expressão „música de palavras‟ refere-se à prática literária de imitar a 

qualidade acústica da música, por meio de recursos como onomatopeia, aliteração 

e assonância, próprios da linguagem verbal” (OLIVEIRA, 2002, p. 48).  

Em A cidade e as serras, o narrador Zé Fernandes, nas primeiras linhas da 

narrativa, nos informa que o seu amigo Jacinto nascera em um palácio, mantido pelas 

rendas das ricas terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival, “No Alentejo, pela 

Estremadura, através das duas Beiras, densas sebes ondulando por colina e vale, muros 

altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola 

(...)” (QUEIRÓS, 1971, p. 47). O breve trecho descreve a origem desse português, por 

meio de uma linguagem musical, sobressaindo-se as aliterações em “r” e “s” e as 

assonâncias nasais em “Alentejo”, “densas”, “ondulando”, “colina” e “campos”.  

A natureza serrana portuguesa, sempre que referida, apresenta semelhantes 

recursos descritivos, conjugando fartura, riqueza, beleza e musicalidade. Os sons são 

notados tanto na linguagem quanto nas próprias manifestações dos elementos naturais, 

como o canto dos pássaros, o rumorejar do vento, os estrondos dos trovões e a cadência 

da chuva ou das correntes de água em córregos e riachos. 

No mesmo parágrafo em que se descreve a extensão e a riqueza das terras dos 

Jacintos (já que se tratam de 3 gerações), o narrador nos observa “Mas o palácio onde 

Jacinto nascera, e onde sempre habitara, era em Paris, nos Campos Elíseos, nº 202.” 

(QUEIRÓS, 1971, p. 47). A conjunção adversativa “mas” estabelece, já como chave inicial 

de leitura da narrativa, a oposição entre campo e cidade, entre natureza e civilização, o que 

promove, segundo nossa linha de interpretação neste trabalho, a desafinação do mundo. 
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Por motivos de economia na análise, devido ao curto espaço para a desenvolver, deixo de 

comentar o nascimento do terceiro Jacinto, o “Cintinho”, e sua juventude, assim como a 

habitação em Paris e suas relações sociais, sua solidão, e seu excesso de civilização, para ir 

direto ao que nos interessa, como a natureza e a viagem são determinantes para a 

restauração de um português entediado, envelhecido, sem expectativas de futuro. 

É importante recuperar um aforismo da personagem Jacinto que nos auxilia a 

compor a concepção de afinação do mundo.  Segundo ele, “o homem só é superiormente 

feliz quando é superiormente civilizado” (QUEIRÓS, 1971, p. 51). Como sabemos, o 

apartamento 202 possuía inúmeras invenções, as mais modernas da época, além de uma 

biblioteca invejável, mas o seu habitante era um homem encurvado, sem viço, frágil e 

solitário. E é exatamente no momento em que é apresentado a essa supercivilização que Zé 

Fernandes conclui que o seu amado príncipe “estava aí como perdido num mundo que lhe 

não fosse fraternal; nenhum silvado encolheria os espinhos para que ele passasse; se 

gemesse com fome nenhuma árvore, por mais carregada, lhe estenderia o seu fruto na 

ponta compassiva de um ramo.” (QUEIRÓS, 1971, p. 54-55). O narrador constata a 

inadaptação de Jacinto na cidade e, para descrever essa impressão, utiliza metáforas da 

natureza, que lhe são bastante familiares, pois ele é um habitante das serras portuguesas. 

Em Paris, durante a visita, Jacinto e Zé Fernandes passeiam por Montmorency, 

onde o narrador se delicia diante da amável e sociável floresta, enquanto Jacinto 

desconfiava e tinha terror da natureza, que lhe inspirava uma umidade mortal, um lúgubre 

despovoamento, uma proximidade com o macaco inicial “E considerava de uma 

melancolia funambulesca certos modos e formas do Ser inanimado, a pressa esperta e vã 

dos regatinhos, a careca dos rochedos, todas as contorções do arvoredo e o seu resmungar 

solene e tonto.” (QUEIRÓS, 1971, p. 56). Do ponto de vista de Jacinto, a personificação 
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da natureza ganha relevos negativos, imperfeitos, posto que está em desafinação com o 

mundo. A utilização dos substantivos “melancolia”, “careca”, “contorções”, “resmungar” e 

dos adjetivos “funambulesca”, “inanimado”, “vã” “solene” e “tonto” intensifica essa 

percepção desafinada, apesar de “reconhecer” a natureza manifestando-se como um ser 

humano. 

R. Murray Schafer, em A afinação do mundo, afirma que uma paisagem sonora 

consiste em eventos ouvidos e não em objetos vistos.” (SCHAFER, 1997, p. 24) Para esse 

autor, antes da era da escrita, na época dos profetas e dos épicos, o sentido auditivo era 

mais vital do que o sentido visual, mas desde a Renascença, no Ocidente, o ouvido cedeu 

lugar ao olho, considerado uma das mais importantes fontes de informação.  

Jacinto é um desafinado porque apenas vê a natureza e os objetos ao seu redor, 

sem os perceber auditivamente. Zé Fernandes, à semelhança do mestre imaginário que 

apresenta a natureza e a educação natural a Emílio, do livro de Rousseau, vai tentando 

influenciar o amigo a reencontrar os sentidos e a afinar-se com o mundo, de forma que a 

cidade já lhe parecia um horror: era o perfume agudo e petulante de uma mulher que 

estraga o ar e torna para todo o dia o ar irrespirável, é um dito que se surpreende e revela 

um mundo de velhacaria, ou de pedantismo ou de estupidez, ou uma figura intolerável. 

Nessa nova percepção de Jacinto, o olfato, a audição e a visão demonstram os “ruídos” que 

a civilização interpôs na audição da música do mundo. Os passeios frequentes à floresta de 

Montmorency ou ao Bosque de Bolonha, outrora prazerosos a Jacinto, tornam-se 

arrastados, sem fervor, de forma que já nem a cidade nem a floresta e o bosque lhe 

despertavam o interesse pela vida.  

É no capítulo VIII que uma reviravolta acontece para Jacinto, quando recebe 

uma carta do Silvério, o caseiro de Tormes, solicitando a sua presença para trasladar os 
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restos mortais de seus antepassados para uma nova capela. Acostumado e atento à música 

do mundo, Zé Fernandes fala por meio de metáforas carregadas de referências da natureza, 

e é da seguinte maneira que descreve esse momento: “Ao fim desse inverno escuro e 

pessimista, uma manhã que eu preguiçava na cama, sentindo através da vidraça cheia de sol 

ainda pálido um bafo de primavera ainda tímido – Jacinto assomou à porta do meu quarto, 

revestido de flanelas leves, de uma alvura de açucena.” (QUEIRÓS, 1971, p. 129). 

Notemos que a estação fria, nebulosa e pessimista chegava ao fim e se 

prenunciava a estação de celebração da vida, com o sol que trazia o bafo inicial da 

primavera. Junto com a nova etapa de vida, anuncia-se a viagem, responsável por promover 

o movimento, a mudança de perspectiva, a transformação e a revitalização de Jacinto. 

Acresce que a viagem seria feita em direção às serras portuguesas, ao reencontro com a 

natureza, que lhe proporcionará ouvir a música das árvores, dos pássaros, do vento, da 

água, dos trovões, trazendo-o de volta à afinação com o mundo.  

O trânsito de Paris a Portugal não foi tranqüilo, bem sabemos, pois o 

supercivilizado Jacinto tem todas as suas bagagens desviadas para Alba de Tormes, na 

Espanha, quando deveriam seguir para a aldeia portuguesa de Tormes. É praticamente com 

a roupa do corpo que Jacinto chega a sua terra, irritado e horrorizado pelo incidente da 

perda das malas. Mas é esse incidente providencial que lhe permitirá reencontrar-se com o 

seu lugar de pertencimento original e colocá-lo à disposição para começar a sua afinação 

com esse mundo. Zé Fernandes, por seu lado, sempre esteve harmonizado com a sinfonia 

da natureza, como já dissemos; tudo ao seu redor é descrito por meio de uma linguagem 

que evoca e humaniza os elementos naturais. Eis a primeira cena ao chegarem à terra natal:  

Acordei envolto num largo e doce silêncio. Era uma estação muito 
sossegada, muito varrida, com rosinhas brancas trepando pelas paredes – 
e outras rosas em moitas, num jardim, onde um tanquezinho abafado de 
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limos dormia sob duas mimosas em flor que recendiam. (...) sobre o 
telhado secava abóboras. Por cima rebrilhava o profundo, rico e macio 
azul de que meus olhos andavam aguados. Sacudi violentamente Jacinto:  
_ Acorda, homem, que está na tua serra! 
Ele desembrulhou os pés do meu paletó, cofiou o bigode, e veio sem 
pressa, à vidraça que eu abrira, conhecer a sua terra. 
_ Então é Portugal, hem?... Cheira bem. 
_ Está claro que cheira bem, animal! (QUEIRÓS, 1971, p. 142-143).  

 
Inicialmente, vemos Jacinto lamentar a falta de roupas, de escovas e dos 

confortos extraviados, mas em seguida, começa a nascer nele uma curiosidade pela sua rude 

casa ancestral, sorvendo o ar puro e a luz, murmurando no encanto de iniciado “Que 

doçura, que paz...”. A viagem opera em Jacinto, pois, uma transformação essencial, 

responsável pela sua recuperação física e pela sua afinação com o mundo. O ritual de 

iniciação se faz mediante o despertar das sensações que estavam adormecidas nesse 

português transplantado. Na cena anterior, vimos que o reconhecimento da pátria lhe 

chega por meio do olfato; depois, estende o olhar aguçado ao longe, pedindo ao amigo Zé 

Fernandes informações sobre as casas e sobre a paisagem que contempla. 

Da pequena estação de Tormes até a serra, onde deveria se instalar, Jacinto vai-

se afinando com o mundo, e descobrindo a música da natureza; a descrição segue o ritmo, 

a melodia, a musicalidade e a “fotografia” desse espaço distante da civilização que tanto 

desafinara o “príncipe da grã-ventura”:  

 
Dos pendores, sobranceiros ao carreiro fragoso, largas ramarias 
estendiam o seu toldo amável, a que o esvoaçar leve dos pássaros 
sacudia a fragrância. (...) Por toda a parte a água sussurrante, a água 
fecundante... Espertos regatinhos fugiam, rindo com os seixos, de 
entre as patas da égua e do burro; grossos ribeiros açodados saltavam 
com fragor de pedra em pedra; fios direitos e luzidios como cordas de 
prata vibravam e faiscavam das alturas dos barrancos. (...) Frescos ramos 
roçavam os nossos ombros com familiaridade e carinho. (...) Muito 
tempo um melro nos seguiu de azinheiro a olmo, assobiando os nossos 
louvores. (QUEIRÓS, 1971, p. 148-149).  
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O trecho acima possui muitos dos sons considerados por Schafer (1997, p. 26) 

sons fundamentais de uma paisagem, criados por sua geografia e clima, como a água, o 

vento, as planícies, os pássaros, os insetos e os animais. Para esse autor, “um riacho de 

montanha é um acorde de muitas notas soando estereofonicamente pelo caminho do 

ouvinte atento.” (SCHAFER, 1997, p. 37). E é dessa afinação que estamos falando, pois 

Jacinto modifica a sua percepção do mundo, do olhar para o ouvir os sons fundamentais. 

Vale ainda ressaltar a riqueza musical da linguagem, obtida pelas aliterações do “s” e do “r”, 

assim como as assonâncias dos sons nasalizados de “en”, “an”, “un”, “in” e “on”. As 

repetições assonantes dos verbos em terceira pessoa “am” e dos ditongos “ei” ampliam a 

musicalidade do texto. A língua enlaça e dança com essa paisagem sonora. 

Não bastasse a recorrência de todos esses recursos estilísticos com tal 

insistência sonora, a afinação musical está presente, também, na metáfora sinestésica do 

esvoaçar leve dos pássaros, espalhando fragrância, a água que sussurra, os regatinhos que 

riem, os fios de luz que vibram como cordas de prata e o melro que assobia louvores. O 

quadro está, pois, completo e em harmônico: homem e natureza encontram-se em perfeita 

afinação. 

Aguçados os sentidos, Jacinto adentra nos mistérios da natureza, vendo, 

ouvindo, tocando, cheirando, degustando a essência que a mãe de todas as coisas emana. 

De “parisiense” supercivilizado, decadente e solitário, passará a aldeão rústico, robusto, 

casado e pai de família. Na primeira noite em que se encontra na sua casa ancestral, Jacinto 

contemplou demoradamente uma estrela e assistiu, pela primeira vez,  

 
com a alma atenta, ao majestoso adormecer da natureza. E este 
enegrecimento dos montes que se embuçam em sombra; os arvoredos 
emudecendo, cansados de sussurrar; o rebrilho dos casais mansamente 
apagado; o cobertor de névoa, sob que se acama a frialdade dos vales; 
um toque sonolento de sino que rola pelas quebradas; o segredado 
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cochichar das águas e das relvas escuras – eram para ele como iniciações. 
Daquela janela, aberta sobre as serras, entrevia uma outra vida, que não 
anda somente cheia do homem e do tumulto da sua obra. (QUEIRÓS, 
1971, p. 153-154).  

 
Alinhada com o estado de espírito do senhor de Tormes, a natureza expressa 

sua afinação melódica; depois de uma extenuante e atribulada jornada de Paris até as serras 

portuguesas, chega o momento do descanso: montes e árvores cobrem-se de sombras e de 

névoas e emudecem; o sino toca sonolento; as águas cochicham segredado. Tudo se 

resume em um silenciar cadenciado, até o adormecer completo, do homem e da natureza.  

Sabemos que Jacinto se revitalizara nas serras; sabemos que se casara e tivera 

filhos, mas queremos finalizar este breve ensaio ainda com mais uma citação que procura 

justificar o título que lhe demos, “A cidade e as serras e a afinação do mundo”, pelas 

considerações de seu inseparável Zé Fernandes: 

 
De resto, com aquela sutil sensibilidade bucólica que nele se 
desenvolvera, e incessantemente se afinava, qualquer breve beleza, do ar 
ou da terra, lhe bastava para um longo encanto. Ditosamente poderia ele 
entreter toda uma manhã, caminhar por entre um pinheiral, de tronco a 
tronco, calado, embebido no silêncio, na frescura, no resinoso aroma, 
empurrando com o pé as agulhas e as pinhas secas. Qualquer água 
corrente o retinha, enternecido naquela serviçal atividade, que se apressa, 
cantando, para o torrão que tem sede, e nele se some, e se perde. E 
recordo ainda quando me reteve meio domingo, depois da missa, no 
cabeço, junto a um velho curral desmantelado, sob uma grande árvore, – 
só porque em torno havia quietação, doce aragem, um fino piar de ave 
na ramaria, um murmúrio de regato entre canas verdes, e por sobre a 
sebe, ao lado, um perfume, muito fino e muito fresco, de flores 
escondidas. (QUEIRÓS, 1971, p. 183). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

895 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. Literatura e música. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
 
QUEIRÓS, Eça de. A cidade e as serras. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1971. 
 
SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo – Uma exploração pioneira pela história passada 
e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. 
Trad. De Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Editora da UNESP, 1997. 
 
WILSON, Edmund. O castelo de Axel – um estudo sobre a literatura imaginativa de 1870 a 
1930. Trad. De José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1993. 
 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

896 

 

DE TRAPOS E TRAPEIROS: PARA UMA LEITURA FINISSECULAR DE HISTÓRIA 
DUM PALHAÇO, DE RAUL BRANDÃO 

 

Otávio Rios1 

 
 

 
Era apenas um palhaço de circo... Caída na lama a sua quimera parecia 
grotesca[.] (2005, p. 111). 

 

Debruçar-se sobre História dum Palhaço é tão mais instigante quanto se pensa que a 

crítica literária contemporânea tem deixado no limbo do esquecimento esse livro de Raul 

Brandão, escrito ainda no final do século XIX, obra que pode se apresentar – e que é a 

justificativa para esta comunicação – como chave para uma leitura do conceito de História 

na narrativa brandoniana. A visão do escritor de Guimarães sobre a história2 está alicerçada 

em um procedimento alegórico de configurar a própria escritura, para o qual a ruína, efeito 

estético da catástrofe, é a imagem que resulta da elaboração de sua arte literária.  

Com efeito, se se pode compreender a escritura de Raul Brandão inequivocamente 

ligada à modernidade que o século XIX inaugura e o século XX aprofunda, parece-me 

indispensável deter-me na observação do livro publicado em 1896 que, tal qual a maior 

                                                           
1 Professor de Literatura Portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) desde 2008. 
Mestre em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), prepara defesa 
de tese de doutorado no mesmo PPG, sob orientação da Doutora Luci Ruas, com uma análise da 
obra de Raul Brandão em relação interdisciplinar com a história. É autor de diversos artigos e 
ensaios em periódicos nacionais e internacionais, de capítulos de livros e dos volumes O Amazonas 
desagua no Tejo (2009, org.) e Arquipélago contínuo: literaturas plurais (2011, org.). Atualmente é Vice-
Presidente da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa (ABRAPLIP 2012-
2013) e Diretor da Editora Universitária da Universidade do Estado do Amazonas, além de 
Conselheiro Universitário e editor da revista ContraCorrente (ISSN 2178-4744). 
2 Na contemporaneidade, os teóricos têm evitado divergir entre as grafias História (com letra 
maiúscula) e história (com letra minúscula), ao passo que se tem convencionado utilizar-se da 
primeira forma quando se faz referência ao conceito abstrato ou à disciplina (área) do 
conhecimento humano, e da segunda forma no sentido de história que se constrói como narrativa, 
ou ainda as diversas concepções de história, tais como história tradicional, nova história, micro-
história, história vista de cima, história vista de baixo, história dos vencidos, história dos 
vencedores, história do cotidiano – termos utilizados largamente no meio universitário e 
apresentados no segundo capítulo desta investigação, na primeira seção.  
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parte dos livros do escritor, foi refundido nos anos seguintes. Em se tratando de como o 

escritor da Foz do Douro distingue-se por sua peculiar concepção de história, importa 

ainda mais pensar a partir de um texto que é duplamente tocado pela História: história que 

obriga a pensar a História; texto que reflete e é refletido no contexto finissecular.  

História dum Palhaço, cujo subtítulo é “A vida e o Diário de K. Maurício”, é, muito 

provavelmente, a obra em que Brandão permite que mais bem se observe sua visão 

simultaneamente barroca e messiânica de uma perspectiva histórica que já se distancia do 

positivismo oitocentista. Barroca porque não há como dissociar o conceito de história em 

Raul Brandão da idéia de ruína e de catástrofe, o que me faz pensá-lo ao largo de Nietzsche 

e, sobretudo, de Walter Benjamin; messiânica porque quanto mais desesperador se mostra 

o futuro, mais resiste a esperança e mais se solidifica a alegoria da Árvore. A propósito, 

embora esta pesquisa detenha-se tão somente na alegoria do palhaço, o próprio autor, ao 

refundir o texto e republicá-lo em 1926, deu-lhe outro título, deixando à mostra uma 

dualidade que se constrói a partir do par Palhaço/Árvore: o homem que é resultado de suas 

experiências vividas pelo choque (Benjamin, 1994) e a necessária comunhão com o cosmos, 

o desejo da metafísica.  

Helena Carvalhão Buescu (2005) sublinha que o “o tempo oitocentista se figura 

doente de uma violência para o qual já não há antídoto” (p. 112), associando, na sequência, 

o conceito de mal-do-século ao de fim-do-século. O Palhaço de Raul Brandão permite 

amalgamar numa única imagem as figuras tutelares de Baudelaire: o dândi, o flâneur, o 

trapeiro; e recolhendo os despojos da violência do tempo, os cacos de uma história 

necessariamente fragmentada e arruinada, o Palhaço brandoniano emerge como arauto do 

crepúsculo, não apenas porque a escritura do livro marca de forma decisiva o projeto 

estético de uma geração, a dos Nephelibatas, situada a meio caminho entre naturalismo e 
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decadentismo, mas também por incitar à leitura revigorada do anjo benjaminiano, o qual é 

descrito na tese IX de “Sobre o conceito da História”: 

  

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo 
que parece querer afastar-se 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 única de acontecimentos, ele vê uma 
catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as 
dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e 
juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se 
em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa 
tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as 
costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 
tempestade é o que chamamos progresso. (BENJAMIN, 1994, p. 226).  

 

O anjo retratado por Paul Klee e apreendido por Walter Benjamin leva-me a pensar 

numa imagem grotesca e trágica, de feições disformes, que luta contra a violência do tempo 

ao passo que também se sente atraído por ele, que é impelido a colar os fragmentos na 

tentativa de resgatar os cacos perdidos da história.  Como o anjo da história, o trapeiro de 

Baudelaire, flâneur que mira a catástrofe, incumbe-se de recolher os trapos que ficaram 

dispersos pela Paris da segunda metade do século XIX, colecionando toda a ordem de 

enxurro, para lançar mão de uma palavra tão ao gosto de Raul Brandão. Benjamin ainda 

adverte de que  

 
Trapeiro ou poeta – a escória diz respeito a ambos, solitários, ambos 
realizam seu negócio nas horas em que os burgueses se entregam ao 
sono; o próprio gesto é o mesmo de ambos. Nadar fala do andar abrupto 
de Baudelaire; é o passo do poeta que erra pela cidade, à cata de rimas; 
deve ser também o passo do trapeiro que, a todo instante, se detém no 
caminho para recolher o lixo em que tropeça. (BENJAMIN, 1997, p. 78-
79). 

 

A figura trágica do trapeiro, envolto em trapos e colecionando trapos, confunde-se 

com a imagem que se constrói do pobre, do desgraçado que, na narrativa brandoniana, 
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adquire certa aura de artista, torna-se peça fulcral no desenvolvimento do conjunto de sua 

obra. Em História dum Palhaço, o escritor de Guimarães já se distancia de uma história 

hegeliana, que prioriza o fatum e nele vê o motor do sentido histórico, mas se aproxima do 

pensamento de Nietzsche, não apenas por compreender com este último que o “fatum não 

é outra coisa senão uma concatenação de acontecimentos, que o homem determina o seu 

próprio fatum tão logo ele venha a agir e a criar” (NIETZSCHE, 2005, p. 64), mas por 

colocar em dúvida a existência de Deus, nem sempre por uma percepção teológica, mas 

também por uma intuição histórica que aponta para um total desamparo do sujeito homem 

– o homem que está entregue à própria sorte.  

Nesse sentido, é proveitosa a compreensão que Noéli Sobrinho (2005) faz do 

pensamento histórico de Nietzsche ao afirmar, por contraponto, que “a visão hegeliana [...] 

afirma que a história sempre foi escrita pelos vencedores, pelos que obtiveram sucesso” (p. 

34). É neste passo que o pensamento anti-historicista de Walter Benjamin encontra as 

bases da filosofia nietzschiana, porque o primeiro nos ensina que é preciso “escovar a 

história a contrapelo” (BENJAMIN, 1194, p. 225) e ainda que é necessário “preencher o 

tempo homogêneo e vazio” (Ibidem, p. 221), ao passo que o segundo assevera que 

“estamos corroídos por uma febre historicista” (NIETZSCHE, 2005, p. 69), para depois 

ponderar sobre os enganos de se deixar levar por uma história monumental e, portanto, “ 

acreditar que os grandes momentos da luta dos indivíduos formam uma cadeira contínua” 

(Ibidem, p. 84).  Nietzsche e Benjamin tornam possível a escrita de uma história dos 

vencidos, dos pobres, dos operários, dos trapeiros que espreitam à espera de seu lugar na 

história. Daí que História dum Palhaço permita chancelar uma leitura crepuscular da história, 

porque inserido na esquina do século sob os auspícios do decadentismo ou ainda porque 

estritamente apocalíptico, uma história que, anunciada por seu arauto, desfaz-se em ruínas.  
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A alegoria do Palhaço em Raul Brandão conduz à compreensão de que nele residem, 

ao mesmo tempo, as figuras do flêneur e do trapeiro, sendo possível ir além e sugerir que, se 

é o palhaço um artista de circo, também o é poeta decadente que perdeu a aura da sagrada 

arte de fazer rir. Fusão de imagens, o Palhaço ganha corpo como arauto do fim-de-século, 

seja numa concepção da estética finissecular, seja na perspectiva de que não é possível a 

escrita de uma história que não se debruce sobre a perspectiva dos vencidos, cuja 

preocupação ocupou significativa parte da obra brandoniana: “Ai dos vencidos! pobre dos 

que hesitam um instante só![...] pra a frente! pra a frente!... (BRANDÃO, 2005, p. 34).  

Sob essa perspectiva, a literatura de Raul Brandão sinaliza um novo modo de 

conceber a história, que não seja o de apagar o rastro dos vencedores, mas de resgatar o 

papel daqueles que experimentaram e vivenciaram uma sucessão de descalabros. Nessa 

esteira, observando que “a atitude revolucionária fundamental consiste em tomar o partido 

dos vencidos” (ROUANET, 1990, p. 20), sublinhando que “cada momento revolucionário 

impõe a tarefa de transgredir a história dos vencedores, de desarticulá-la, de imobilizar seu 

fluxo, [...] de despertar de sias sepulturas os mortos” (Ibidem, p. 20-21), o pensamento 

apontado por Walter Benjamin aproxima-se da concepção brandoniana, e ambos 

vislumbram uma história que “é objeto de uma construção” (BENJAMIN, 1994, p. 229) da 

esfera do texto narrativo.  

Na ótica da construção literária, História dum Palhaço tem a peculiaridade de apresentar 

mais uma tentativa heteronímica ainda no século XIX: depois de Eça e antes de Pessoa, é 

Raul Brandão que se empenha na criação de uma outridade, fazendo-nos ler, às primeiras 

páginas do livro em questão:  
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Foi numa noite dessas que eu conheci K. Maurício. A sua Vida, a 
sua Alma, ele a estatela no livro que se segue, e que deixou escrito. 

É um romance incompleto e fácil é de ver que é quase uma 
autobiografia: por isso lhe publico, juntando-lhe o que nos seus papéis 
encontrei com o título de Diário.  

Esta história dum palhaço desgraçado e abatido e sempre agarrado 
à sua quimera não é bem a sua história?...  

[...] 
Eis aqui a história da sua morte[.] 
[...] 
K. Maurício estoirou a cabeça com um tiro de pistola, e era na 

verdade o que ele tinha a fazer de melhor. (BRANDÃO, 2005, p. 33-35). 
 
 

O escritor da Foz do Douro dá entender de que o texto que se apresenta em História 

dum Palhaço é a compilação de documentos diversos, papéis deixados por K. Mauricio, entre 

os quais um romance autobiográfico. Essa trapaça ao leitor, posto que a narrativa se 

estrutura a partir de uma série de encaixes de níveis diegéticos distintos, leva à observação 

de que o atormentado K. Maurício multiplica-se em avatares, desdobra-se em outros 

sujeitos. Daí que a personagem encarne ainda a identidade do próprio Palhaço que sofre de 

amores por Camélia, esta uma artista mabembe com quem trabalha. Ao gosto da estética de 

Raul Brandão, a narrativa concentra-se em sua força psicológica, entremeando o drama do 

amor e o desejo incontido de morte. Desde o princípio da narração sabe-se que o 

Palhaço/K. Maurício encontrará seu fim no suicídio e que é por sentir-se desgraçado que 

anuncia uma história em que o triunfo não é possível, uma história para a qual o progresso 

nada mais é do que a ilusão que as tendências filosóficas do século XIX forjaram.  

Se o Palhaço é o arauto do fim-de-século, interessa sublinhar a forma como Raul 

Brandão o constrói: de hábitos noturnos, eternamente melancólico e atormentado, flâneur 

que se sente só em meio a multidão que o aplaude, máscara de sonho e dor (quando penso 

que para o escritor de Guimarães sonho e dor são faces de uma mesma expressão), 
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portador de um olhar que em tudo vê apenas o defeituoso e o degenerado. Eis a descrição 

da personagem:  

 

A esse tempo o Palhaço, tendo acabado de riscar a boca de vermelhão e 
de empoar toda a calva, luzidia como uma bola de bilhar, espreitou de 
cima, do corrimão. O circo visto do alto alucinava: batido da claridade, 
como gás a esfuziar raivoso, parecia mover-se, rodopiar, afundar-se, com 
a maré de cabeças da multidão a ferver, o galope do cavalo, que agora 
recomeçava, a música que enervava, ventania de raiva a soprar. 
(BRANDÃO, 2005, p. 107). 
 

Dos muitos aspectos que uma leitura detida na imagem do Palhaço permite abordar, 

é forçoso destacar a presença constante da música, transformando o palco do circo em 

palco de ópera: literatura, encenação, dança, música – a obra de arte em sublimação, numa 

aproximação com I pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, apresentada pela primeira vez no ano 

de 1892 no Teatro dal Verme de Milão. O próprio texto brandoniano oferece indícios para 

que a comparação texto literário/ópera se sustente, pois, se por um lado I pagliacci é uma 

obra de fundo passional em dois atos, que tem por personagens principais os artistas de um 

circo em temporada de apresentação numa vila da Calábria (região do sul da Itália), por 

outro o K. Maurício, também artista circense, sofre de amores por Camélia, o que o leva ao 

suicídio, tendo sido bandido na mesma região italiana em que se passa a ópera de 

Leoncavallo. Ao triângulo Canio (Arlequim), Nedda (Columbina) e Silvio (amante), Raul 

Brandão aprofunda a relação agônica que envolve K. Maurício, Camélia e um terceiro 

artista, Lídio, a quem a amada do Palhaço dedica o amor.  

Uma divergência entre os desfechos das duas obras deve ser pontuada: enquanto na 

ópera, Canio assassina Nedda e Silvio, na História dum Palhaço, é K. Maurício quem se mata 

com um tiro de pistola, resultando numa epifania do trágico, para a qual a única expressão 
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possível é a máscara da dor, uma grave silhueta que permite pensar o quadro de Edvard 

Munch, O Grito.  Vejamos outro trecho da prosa brandoniana: 

 

Que se sabia da vida do Palhaço? Apenas terminado o seu trabalho 
desaparecia mudo, sem um sorriso, e toda a noite ou todo o dia o 
passava no covil da casa de hóspedes, a tecer ideias e a sonhar...O bico 
aguçara-se-lhe, mais salientes os maxilares, mais funda a ruga que lhe 
cortava a face, e, duas ou três mechas de cabelo no crânio davam-lhe 
como nunca uma expressão pícara e sinistra. A sua figura ossuda tomara 
maiores angulosidades, feitios desengonçados e torcidos. (BRANDÃO, 
2005, p. 110-111). 

 

Entre as passagens autobiográficas de K. Maurício, o trapeiro que enseja a alegoria 

do fim-de-século, Raul Brandão pontua o texto com a presença de um narrador que ora se 

confunde com o próprio protagonista ora atua de forma a comentar heterodiegeticamente 

sobre os acontecimentos passados numa Cidade hipotética, em que o Palhaço, pondo-se a 

clownear – e friso que o termo é do escritor da Foz do Douro -, registra com o olhar 

adoecido a vida em tons claro-escuro, anunciado não apenas o triste desfecho que o 

aguarda, mas a própria concepção de história que lateja no texto brandoniano: “Nesta hora 

aflitiva do crepúsculo, quantas criaturas, transidas pela vida, se põem a tecer quimeras, 

sonhos fugidios, nuvens!... Da terra começa a sair o hálito violeta da sua evaporação” 

(Ibidem, p. 141). E logo mais adiante: “Aí vem, aí vem a desesperada hora do crepúsculo...” 

(p. 149).  

O que pode significar a história de um velho Palhaço suicida? Em que perspectiva o 

ato de prenunciar e agir em prol da própria morte corrobora de forma a transformar a cena 

final da narrativa em síntese de um novo olhar sobre a história, priorizando os vencidos em 

detrimentos dos vencedores, escrevendo a história de um sem-história? É certo que ao 

trapeiro brandoniano muitas outras personagens somam-se à galeria dos excluídos da 
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história: a Joana, do Húmus; a Candidinha, d’A Farsa, isto para ficar somente nos textos 

mais conhecidos do escritor. Povoando sua literatura de pobres, dando voz aos operários 

silenciados no cânone literário do século XIX da produção lusitana, Raul Brandão aceita 

tacitamente que toda história tem, ao menos, duas faces: a verdade dos que escreveram a 

história e nela guardaram para si lugares de honra e destaque; a verdade dos que foram 

“espezinhados”. Eis o desenlace anunciado desde o princípio de História dum Palhaço:  

 
Ali está sobre a mesa a pistola aperrada. É melhor morrer, estoirar o 
cérebro, onde resta ainda um vestígio de sonho, do que acabar daqui a 
anos, esvaziado e grotesco como uma bexiga rota... [...] Por duas vezes 
senti já o anel de ferro da pistola no crânio; por duas vezes o braço caiu 
cansado e inerte. Espera... (BRANDÃO, 2005, p. 163). 
 

 

A interrupção da própria história que se processa na narrativa do Palhaço implica três 

axiomas: 1) que o presente existe em função de que houve um passado (o passado dos 

outros foi o presente de muitos), mas o futuro é incerto e o mito do progresso está 

seriamente abalado; 2) que toda história tem um fim, desafiando a concepção de que pensar 

em história é pensar em contínuo, em linearidade, num caminho infinito em direção ao 

progresso; 3) que é preciso narrar a história dos que soçobraram, pois apenas deste modo 

se torna evidente a violência que abala o tempo.  

Disse anteriormente que a construção de História dum Palhaço alicerça-se num jogo 

entre as instâncias da narrativa, numa espécie de multiplicidade de vozes (“Deixa-me 

explicar-te isto melhor: é como se eu fosse composto de diferentes seres”; BRANDÃO, 2005, p. 

72) que ecoam desde a presença do duplo no interior do enredo (o trapeiro brandoniano 

assume outras faces, tais como a do filósofo Pita e a do anarquista), até à relação especular 

entre personagens/narrador, tornando possível a manifestação de uma consciência niilista e 

existencialista, cujas matrizes de pensamento podem ser encontradas nas leituras de 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

905 

 

Schopenhauer e de Nietzsche: “Procurei com fúria nas palavras e nas teorias encontrar o 

Nada desolador.” (Ibidem, p. 154). Sem, no entanto, evocar um super-homem 

nietzschiano, a humanidade que Raul Brandão retrata, toda ela encenando a própria vida 

nos palcos do circo a que alude na obra analisada, encontra-se invariavelmente ao rés-do-

chão. As auréolas dos homens e das mulheres, dos poetas e dos Palhaços, caíram na lama 

trágica da vida e dela não foram resgatadas: fomos privados da auréola, igualamo-nos todos 

por sermos apenas sujeitos ocasionais de uma micro-história, tal como a define Peter Burke 

(1992), uma história de catástrofes. Se há algo salutarmente perverso no texto brandoniano, 

pode-se afirmar que é o efeito de colocar o leitor a espreitar a aura de uma história 

composta de personagens sem aura, vultos que o autor recupera e com eles faz explodir o 

historicismo, chamando ao texto toda a plêiade de sujeitos que um dia foram considerados 

“o lixo da história” (BRANDÃO, 1998, p. 38). 
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OLIVEIRA MARTINS, FERNANDO PESSOA E A FIGURA DO HERÓI EM 

MENSAGEM 

 

Paulo Franchetti1 

 

 

 

 A História de Portugal e a História da civilização ibérica são livros que marcaram profunda-

mente o imaginário português dos últimos anos do século XIX e das primeiras décadas do 

XX. A partir desses livros, e dos que se seguiram na pena de seu autor, ganha corpo e expres-

são uma espécie de “complexo nacional” frente ao qual (em apoio ou contraposição) se vai 

situar a inteligência portuguesa contemporânea e subsequente. Antero, Eça e Junqueiro, no 

momento, António Sérgio, Jaime Cortesão e Fernando Pessoa, posteriormente, são apenas os 

nomes mais notáveis que tratarão de incorporar, combater ou transformar as principais teses e 

conclusões surgidas nesses trabalhos. 

 A maior parte do primeiro livro gira à volta do tema da decadência portuguesa. Tudo 

o que sobreveio depois de 1580 é visto apenas como um longo estertor, em que se debate 

inutilmente um indivíduo condenado, seguido da decomposição do corpo social já sem vida 

própria. E mesmo antes, desde D. Manuel, longos trechos dos capítulos trazem prefigurações 

da desgraça, de que Alcácer-Quibir é apenas o desenlace formidável. 

 Como já tentei mostrar em outra parte, o procedimento básico e recorrente ao longo 

da obra histórica de Oliveira Martins consiste em descrever e analisar acontecimentos particu-

lares como símbolos das grandes tendências ou transformações de um universo mais amplo, 

classista ou nacional. i Todo o seu livro da História de Portugal é montado sobre esse procedi-

mento. O terremoto de Lisboa são as reformas do Marquês de Pombal. Cabral e o Gama são 

a exploração material e pérfida da Índia. Albuquerque e D. João de Castro, a sua face genial e 

correta, embora inadaptada à realidade do tempo. E D. João VI, “sujo, gorduroso, feio e obe-

so”, é o emblema de 200 anos de decadência praticamente ininterrupta, “representante quase 

póstumo de uma dinastia (...) de reis doidos ou ineptamente maus”.ii O segundo é a recorrente 

explicação da decadência como expiação dos crimes anteriormente cometidos.iii É certo que 

                                                           
1 Professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). 
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coexiste em Oliveira Martins pelo menos mais uma interpretação da necessidade da decadên-

cia em Portugal, mas, no mecanismo narrativo da História, a expiação é o que mais impressio-

na. A outra interpretação da decadência, que com essa faz pendant, se encontra na História da 

Civilização Ibérica. E é esta: 

 

Caímos, passamos, porque é da natureza de todas as cousas vivas – e uma sociedade é um or-
ganismo – nascer, crescer e morrer.iv 

 

 No texto há pouco referido, tratei também dos desdobramentos da metáfora organi-

cista no pensamento de Martins e, sobretudo, na organização da sua narrativa. Assim, não vou 

abordar agora um dos seus mais notáveis desdobramentos, que é a oposição entre nação e 

nacionalidade, embora tenha sem dúvida interesse para a compreensão de Mensagem. Aqui, o 

foco estará na constituição da figura do herói. 

 Essa é uma denominação curiosa, na História de Portugal. Por exemplo, Afonso Henri-

ques é sem dúvida um herói, a quem cabe um papel central. Mas um papel que cumpre apesar 

de si mesmo: “Afonso Henriques foi quem verdadeiramente consumou a separação de Portu-

gal, não pelos méritos próprios apenas, mas porque a direção política do reino começou no 

seu tempo a ser encaminhada pelos fatos no sentido de definir de um modo positivo a inde-

pendência da nação”.v Quanto aos méritos próprios, eis como o define o mesmo historiador: 

“valente, medíocre, tenaz, brutal” e de “pérfido caráter” – quase um bandido, em suma.vi O 

outro grande herói do período de formação é, para o historiador, Pedro I – que ele descreve 

como louco, gago, furioso na aplicação de uma justiça passional. Todos os demais reis são 

figuras pálidas, sem expressão frente a esses dois, que, em suas próprias palavras, eram os “in-

divíduos tipos, os dois loucos – um, frenético, brandindo o punhal mortífero; outro, carrancu-

do e fero, empunhando o látego do algoz e a vara de juiz, ou risonho e folgazão, dançando e 

cantando nas ruas no meio da sua família, como um pai”.  
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 Mais do que indivíduos, vê-se, são eles símbolos da construção de um organismo que 

os transcende, de que eles são ao mesmo tempo os criadores e os instrumentos. Por isso, por 

buscar nos heróis a encarnação de uma ideia coletiva, além desses dois “loucos”, nenhum ou-

tro rei da casa de Borgonha merece maior atenção na História de Portugal. Nem mesmo D. Di-

nis merece algum elogio muito maior do que “já não é analfabeto, e mede bem o valor da ci-

ência”. E se o fundador da Universidade recebe algum destaque na dúzia e meia de linhas a-

nódinas com que comparece na História é apenas porque Martins lhe reconhece “uma intuição 

dos caracteres modernos das nações”. De modo geral, a atenção do historiador se fixa apenas 

naquelas personalidades que fogem da mediocridade ou do esperado, naqueles caracteres que 

funcionam como símbolos de uma ideia que ainda não cabe neles, que não ascendeu ao nível 

da sua consciência e por isso se manifesta neles sob o aspecto da loucura e do grotesco. 

 Para o historiador, era bem determinado o momento em que se estabelece a consciên-

cia nacional e começa a vida da nação como um indivíduo completo e equilibrado: a Revolu-

ção de 1383.  

 Na História e no Camões, a revolução equivale a uma metamorfose: 

 
Na crise de 1383, Portugal aparece outro. Fundidos e assimilados, os ele-
mentos constitutivos da nação tinham adquirido já o poder de organização 
bastante para ganhar uma consciência; e é por isso que o movimento fun-
dador da segunda dinastia se nos apresenta como um ato popular ou coleti-
vo, uma expressão positiva da vontade nacional, enquanto as agitações an-
teriores não passavam de atos pessoais ou de classe, revoltas de indiví-
duos.vii 

 

Aí temos a extensão máxima da metáfora organicista, dentro de uma perspectiva evo-

lucionista. E, para tornar mais claro o ponto, leia-se o que escreveu na História da Civilização 

Ibérica:  
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As nações são, com efeito, seres coletivos, e o seu desenvolvimento é em 
tudo análogo ao dos seres individuais. A biologia, ou ciência da vida, abraça 
também a história dos povos. Os órgãos do corpo social apresentam-se, 
primeiro, como esboços rudimentares: e o conjunto possui apenas o caráter 
de agregação. À medida que a ação e reação dos diversos elementos obriga 
cada um deles a definir-se e a especializar-se, vai aparecendo o princípio de 
coordenação comum, espécie de princípio vital social.viii 

  
 Ao que acrescenta: 

 
Logo, porém, e à maneira como se desenvolve e tende a atingir a perfeição 
típica, a sociedade gera em si um pensamento que é ao mesmo tempo o 
norte que dirige e a mola interior que move o ser orgânico no seu desen-
volvimento e afirmação (...) 

 

 E, por fim: 

 
Quando as nações, depois de uma lenta e longa elaboração, atingem esse 
momento culminante em que todas as forças do organismo coletivo se a-
cham equilibradas e todos os homens compenetrados por um pensamento, 
a que se pode e deve chamar alma nacional – porque o mesmo caráter tem 
nos indivíduos aquilo a que chamamos alma – é então que se dá um fenô-
meno a que também chamaremos síntese da energia coletiva. A nação apa-
rece como um ser não apenas mecânico, quais são as primeiras agregações; 
não somente biológico, como nas épocas de mais complexa e adiantada or-
ganização; mas sim humano – isto é, além de vivo, animado por uma ideia. 
Nestes momentos sublimes em que a árvore nacional rebenta em frutos, o 
gênio coletivo já definido nas consciências, realiza esse mistério que as reli-
giões simbolizaram na encarnação dos deuses. Encarna, desce ao seio dos 
indivíduos privilegiados; e dessa forma, adquirindo o que quer que é de for-
te que só no coração dos homens existe, atua de um modo decisivo e he-
roico.ix 

 

 Chegamos assim à concepção básica do movimento da história e da função do histori-

ador, segundo Oliveira Martins: 

 
Todas as grandes épocas das nações se afirmam por uma plêiade de grandes 
homens em cujos atos e pensamento o historiador encontra sempre o sis-
tema das ideias nacionais, anteriormente elaboradas de um modo coletivo, 
atualmente expressas de um modo individual. O herói vale pela soma de 
espírito nacional ou coletivo que encarnou nele; e num dado momento os 
heróis consubstanciam a totalidade desse espírito. 
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 A ideia é clara e, lendo isso, fica evidente que os heróis da história não têm, na compo-

sição de Martins, apenas o estatuto de recurso dramático, como já se julgou.x Nem sua história 

é uma narração que se apoia nos heróis como concessões ao didático ou ao exemplar.  No 

entender de Oliveira Martins, se é verdade que para conhecer a história de uma nação é preci-

so acompanhar a história das suas condições geográficas e das suas instituições e classes, isto é, 

a história material e anônima, é também verdade que apenas no “sistema dessas manifestações 

individuais poderemos encontrar o fio histórico. Tudo era anônimo: tudo agora é pessoal; e na 

tragédia histórica, preludiada por coros numerosos, ouvem-se já as vozes das personagens”.xi 

 O papel das individualidades heroicas que representam a vontade, o propósito social, 

precisa, para ser mais bem compreendido, ser projetado contra o pano de fundo de uma outra 

questão central na concepção de história de Oliveira Martins: que lugar tem o imprevisto, o 

fortuito, na ordem e na determinação dos acontecimentos históricos? O que implica uma dis-

cussão sobre a possibilidade de previsão dos rumos futuros de uma dada sociedade. Uma dis-

cussão, portanto, em última instância, acerca do caráter da historiografia enquanto ciência. 

 Numa época em que o fortuito era ou uma manifestação indireta da vontade ou pro-

vidência divina, ou um “adjetivo inventado para consolar a vaidade humana de ignorar a cada 

passo a genealogia dos fatos e dos acontecimentos”, como pensava Herculano, Martins vai 

tentar afirmar simultaneamente o caráter científico da história e a existência do casual, do im-

previsto na determinação do devir histórico.xii Nesse ponto, percebe-se a importância que teve, 

para o seu pensamento sobre a História, a leitura da obra de Antoine-Augustin Cournot 

(1801-1877), de quem herda inclusive a concepção de que o final do século iniciava um novo 

período na vida das sociedades humanas: a pós-história.xiii 
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 Nessa linha de reflexão, para Oliveira Martins não havia dúvida, já em 1878, de que a 

História era uma disciplina científica, como a Biologia ou a Química. Sucedia que, por ser uma 

ciência de categoria superior, o seu campo de trabalho recobria fenômenos que pertenciam a 

múltiplas e variadas “séries” de desenvolvimentos. Daí que a previsibilidade – que se apoia na 

distinção entre o que é acidental e o que é necessário ao longo de um determinado processo – 

fosse menor na ciência histórica do que nas ciências inferiores. Nas suas palavras: 

 
...o fortuito (...) cresce em razão direta da categoria ou complexidade das ciências, e é por isso 
maior na história do que na biologia, na biologia do que na física.xiv 

 

 Logo a seguir, para exemplificar como a interferência das séries dificulta a previsão 

histórica, escreve, no mesmo texto: 

 
O inverno excepcionalmente frio, que gelou o exército de Napoleão na 
Rússia, sem ser um milagre, é, porém, um caso fortuito que veio impor uma 
marcha diferente daquela que as previsões da ciência histórica e militar ti-
nham o direito de prescrever. (...) Nem só o encontro inoportuno ou in-
tempestivo de duas séries independentes se deve considerar fortuito, por-
que a espécie de influência que esse encontro exerce sobre a marcha normal 
das leis naturais não tem virtude para lhe alterar a natureza de incidente. Os 
acontecimentos fortuitos tanto podem embaraçar como auxiliar a história 
normal; e se o frio inverno de 1813, destruindo o exército de Napoleão é 
um caso fortuito, igualmente fortuito seria um inverno excepcionalmente 
temperado que o levasse a S. Petersburgo mais fácil e rapidamente do que 
fosse lícito esperar da marcha ordinária de tais empresas. (...) Os casos for-
tuitos são na história infinitamente mais numerosos do que em qualquer 
outra ciência, porque o número de séries que independentemente se desen-
volvem dentro do seu domínio (e por isso seus encontros, cuja repetição é 
progressiva e não proporcional), além de conter o das que se dão dentro 
das ciências inferiores, contém o das que se dão próprias das raças, das so-
ciedades e dos indivíduos como seres morais e naturais.xv 

 

 A expressão “história normal” decorre da postulação de que haja um vetor previsível 

de desenvolvimento da história, cuja direção, em linhas gerais, é possível determinar com base 

em considerações objetivas, tais como a determinação geográfica e rácica do grupo social, o 

estágio evolutivo de sua economia, seu poderio bélico etc.   
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 Já se escreveu bastante sobre o hegelianismo de Martins, bem como sobre o seu prou-

dhonismo. E é certo que a sua postulação de um herói coletivo, que encarne e expresse a von-

tade coletiva, é de matriz hegeliana.  Seu Júlio César, como observou A. J. Saraiva, é o de 

Hegel. No entanto, também se percebem claramente outras influências, já igualmente iden-

tificadas pela crítica, anteriores ao conhecimento do filósofo alemão, de que o pensamento de 

Spencer, de onde tomou a analogia organicista, é das mais notáveis.  Falta estabelecer as 

diferenças, aquilo que parece específico ou central na estrutura do pensamento de Martins em 

relação aos autores cujo pensamento incorporou e transformou ao longo dos seus trabalhos.  

 Um dos pontos fulcrais da obra martiniana, que lhe permite de alguma forma acomo-

dar as várias e talvez inconciliáveis fontes teóricas que orientam seu discurso, é o seu particular 

conceito de heroísmo. Para ele, são insatisfatórias as duas concepções de herói correntes no 

tempo: não aceita nem a ideia de que esses indivíduos sejam “espontânea e natural emanação 

das condições da sua época, porque amiúde encontramos exemplos do contrário”; “nem tam-

pouco (...) a teoria oposta que vê nos grandes homens individualidades inteiramente livres e 

independentes que atuam subjetivamente na sociedade”.xvi 

 Na sua concepção, os heróis podem ser basicamente de dois tipos, conforme se colo-

quem a favor ou de algum modo contra a corrente do tempo. Os que se colocam a favor e 

resumem as tendências da época – os conquistadores e os grandes estadistas – ficam sendo 

emblemas do momento porque são intérpretes – conscientes ou não – da história. Os exem-

plos mais típicos dessa categoria seriam César e Filipe. Por outro lado, e aqui está o ponto, há 

personagens que têm outro estatuto: os inovadores e revolucionários, que são marcados pela 

predominância do “espírito subjetivo” e pela luta – nesse caso, haveria um choque entre a 

série em que esse tipo se envolve e a série que domina a sociedade naquele momento. O e-
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xemplo que nos fornece desse segundo tipo é o romano Graco. A individualidade de uma 

personagem do primeiro tipo, diz Martins, “é, sob o ponto de vista das leis da história, uma in-

dividualidade, se é lícito dizer assim, coletiva; porque a sua ação não altera nem desvia o cami-

nho necessário da história, e a esfera do fortuito circunscreve-se à maior ou menor rapidez 

com que o movimento se efetua, e às condições especiais que o caracterizam e acompa-

nham”.xvii Esses heróis são “propriamente símbolos: e por isso tantas vezes a erudição tem 

descoberto o pequeno valor pessoal daqueles a quem as circunstâncias tornaram para o povo a 

encarnação do seu pensamento, e o instrumento inconsciente das leis históricas”.xviii  

 Já a individualidade do segundo tipo é sempre muito rica, tem “altos merecimentos 

individuais; e é natural que seja assim, uma vez que só uma energia excepcional de pensamen-

to subjetivo é capaz de arrostar de frente contra o majestoso sistema do organismo social”.xix 

 Desse quadro em que se destacam, por um lado, a multiplicidade das séries implicadas 

no objeto da história e, por outro, a necessidade de entender a que tendências pessoais ou 

coletivas correspondem os heróis, resulta uma postulação de grande importância para o méto-

do de Oliveira Martins: a de que o herói é praticamente o princípio inteligível do desenvol-

vimento histórico, porque é do seu destino que se podem deduzir com segurança as forças 

reais em ação numa dada sociedade. Daí que ao historiador não bastem os procedimentos 

normais das ciências, a saber, e, nas suas palavras, “a observação e o sistema classificador” – 

do mesmo modo, à linguagem do historiador “não bastam a precisão e a clareza; é mister sen-

tir e adivinhar, e pôr no estilo a vida e calor próprios das causas morais e animadas”.xx Mais do 

que um observador isento ou um narrador imparcial, portanto, o historiador é um escritor 

inspirado, que busca identificar os heróis e transmitir ao seu leitor uma interpretação em certa 

medida pessoal do seu objeto, pois se a valorização dos heróis triunfantes não oferece pro-
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blemas, o herói fracassado é em grande medida “descoberto” ou valorizado em função de um 

julgamento da sua grandeza subjetiva – o que quer dizer moral. 

 Se há um traço constante e dominante ao longo de toda a obra de Martins, creio que é 

esse de apreciar os heróis como o princípio de inteligibilidade da história. E como os heróis 

não estão apenas sujeitos às tendências triunfantes ou derrotadas no percurso histórico, mas 

evoluem também e dramaticamente contra o pano de fundo do fortuito e do imponderável, é 

a reflexão sobre o seu destino que permite que o historiador não só afirme a necessidade do 

que foi, mas também especule, ou mesmo se lamente, sobre o que poderia ter sido.xxi 

 Ou seja: utilizando amplamente os recursos da alegoria e do emblema, Oliveira Mar-

tins consegue ler, na trajetória da vida pública das suas personagens, uma dimensão cósmica. 

Movem-se com elas muito mais do que os interesses de determinadas famílias, grupos ou clas-

ses sociais: há um destino fatal, uma espécie de moira, pairando sobre as suas cabeças; há um 

obscuro sentimento de que a justiça se cumpre, ao longo do tempo; e há nos seus grandes 

heróis uma espécie de transe que preside as decisões e os atos mais relevantes do ponto de 

vista coletivo. A história de Portugal adquire assim uma dimensão cósmica, como antes só a 

tínhamos visto em Camões e que depois reencontraremos na Mensagem de Fernando Pessoa. 

 António José Saraiva percebeu muito claramente essa dimensão da História de Portugal e 

em seu último trabalho sobre Martins atribuiu a esse livro “um caráter único que nós só po-

demos definir dizendo, paradoxalmente, que é uma obra de introspecção”. Para explicar o que 

fosse esse “retrato introspectivo de uma nação”, escreveu o ensaísta: 

 
Ele entendeu que a realidade se processa de dentro para fora, da semente 
para a flor, ao passo que os historiadores comuns, julgando-se cientistas, 
procedem de fora para dentro, como é habitual na análise científica, mas a-
fastando-se cada vez mais daquilo que pretendem explicar. (...) É por isso 
que, em comparação com esta História de Portugal, as outras, à sua luz, nos 
aparecem como sombras imperfeitas.xxii 
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 A presença do pensamento de Oliveira Martins na Mensagem, de Fernando Pessoa, já 

foi apontada, entre outros, por Helder Macedo, numa conferência pronunciada no centenário 

de Pessoa, na Unicamp.xxiii E alguns anos depois, António José Saraiva, em A tertúlia ocidental, 

escreveu: “os três grandes livros sobre Portugal são Os Lusíadas de Luís de Camões, a Histó-

ria de Portugal de Oliveira Martins e Mensagem de Fernando Pessoa”xxiv – ao que acrescentou: 

“Quanto ao terceiro livro, a Mensagem, é a condensação em mitos da narrativa de Oliveira 

Martins, principalmente. Não pertence ao gênero historiográfico como as outras duas o-

bras; é um conjunto de odes inspiradas por elas”.xxv 

 Nessa formulação radica-se a minha hipótese de leitura: a de que o pensamento de 

Oliveira Martins está profundamente entranhado na Mensagem, não apenas lhes dando a 

conformação geral do tema e o desenho de cada personagem, mas ainda (e nisso residirá, se 

tiver sucesso, a minha possível contribuição à leitura) determinando a distribuição dessas 

personagens ao longo do poema, bem como a constituição do discurso de cada uma das 

“odes”. 

 Antes de prosseguir, porém, vejamos a estrutura básica do poema, no que diz respeito 

à escolha e à distribuição das personagens da história nacional. 

 
MENSAGEM 
 
 
Primeira parte – BRASÃO 
 
I. OS CAMPOS 
 

1o Os Castelos 
2o O das Quinas 

 
II. OS CASTELOS 
 

1o Ulisses    (3) 
2o Viriato    (2)   (? -140 a.C.) 
3o D. Henrique    (2)  (1057?-1112) 
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4o D. Tareja    (2)  (1091-1130) 
5o D. Afonso Henriques   (2)  (1109?-1185) 
6o D. Dinis    (3)  (1261-1325) 
7o (I) D. João o Primeiro   (2)  (1357-1433) 
7o (II) D. Filipa de Lencastre  (2)  (1360-1415) 

 
III. AS QUINAS 
 

1o D. Duarte, Rei de Portugal  (1)  (1391-1438)│ 
2o D. Fernando, Infante de Portugal (1)  (1402-1443)│ 
3o D. Pedro, Regente de Portugal  (1)  (1392-1449)│ 
4o D. João, Infante de Portugal  (1)  (1400-1442)│ 
5o D. Sebastião, Rei de Portugal  (1)  (1554-1578) 

 
IV. A COROA 
 

Nun‟Álvares Pereira  (2)  (1360?-1431) 
 
V. O TIMBRE 
 

A CABEÇA DO GRIFO 
O Infante D. Henrique  (3)  (1394-1460)│ 

 
UMA ASA DO GRIFO 

D. João o Segundo  (3)  (1455-1495) 
 

A OUTRA ASA DO GRIFO 
Afonso de Albuquerque  (3)  (1462?-1515) 
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Segunda parte – MAR PORTUGUÊS 
 
I. O infante     (2) 
II. Horizonte       
III. Padrão      (1) Diogo Cão (séc. XV) 
IV. O mostrengo     (3) 
V. Epitáfio de Bartolomeu Dias   (3) (?-1500) 
VI. Os Colombos      (1451?-1506) 
VII.   Ocidente      (1500) 
VIII.  Fernão de Magalhães    (3) (1480?-1521) 
IX. Ascensão de Vasco da Gama   (3) (1468?-1524) 
X. Mar português       
XI. A última nau      (1578) 
XII. Prece        
 
 
 
Terceira parte – O ENCOBERTO 
 

I. OS SÍMBOLOS 
 

1o D. Sebastião    (1) 
2o O Quinto Império     
3o O Desejado     
4o As Ilhas Afortunadas    
5o O Encoberto      

 
II. OS AVISOS 

 
1o O Bandarra    (3) (1500-1556) 
2o António Vieira   (3) (1608-1697) 
3o        (1) (1888-1935) 

 
III. OS TEMPOS 

 
1o Noite 
2o Tormenta 
3o Calma 
4o Antemanhã 
5o Nevoeiro 
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 Como se pode constatar, a ordem de apresentação das personagens históricas é, no 

geral, cronológica, com duas alterações: o deslocamento de Nun‟Álvares para depois dos 

filhos de D. João I e a mais violenta infração da cronologia, que consiste na inclusão de D. 

Sebastião junto aos príncipes da Ínclita Geração e no consequente deslocamento do infante 

D. Henrique de junto dos seus irmãos. 

 Observa-se também, quando se consideram as personagens e as datas, que a dinas-

tia de Bragança está praticamente ausente do poema. Nenhum príncipe, nenhum agente 

histórico que não sejam os profetas da ressurreição nacional (o Bandarra e o Padre António 

Vieira). 

 Por fim, observa-se uma interessante forma de articular as “odes” nomeadas se-

gundo os atores históricos: dividem-se entre aquelas que trazem o discurso em primeira 

pessoa (dizem “eu” as Quinas, Diogo Cão, D. Sebastião – que aparece duas vezes no poe-

ma – e o 3o Aviso) e as que trazem o discurso em terceira ou segunda pessoa. Mais especi-

ficamente, entre aquelas em que a personagem histórica assume o discurso e explicita o seu 

papel na história ou a sua consciência da implicação dos seus atos, e aquelas em que a per-

sonagem é descrita de fora ou interpelada pela voz poética. 

   Minha percepção é que a forma da distribuição das personagens e, principalmente, 

a forma de articulação do seu discurso têm relação íntima com a teoria do herói de Oliveira 

Martins. Como na obra de Martins, são aqui os heróis o princípio de inteligibilidade da 

história. E, como lá, há os que triunfam e os que fracassam.xxvi 

 É certo que a leitura de Mensagem não pode ignorar o paradigma crístico, definido 

pelo poema que diz: 

 
Foi com desgraça e com vileza  

           Que Deus ao Cristo definiu:  
           Assim o opôs à Natureza  
           E Filho o ungiu.  
 

Ou seja, não se pode ignorar o modelo sacrificial na escolha da forma do discurso: 

as personagens das Quinas são mártires e, portanto, conscientes do seu destino. Consciên-

cia esta que as torna verdadeiramente mártires (isto é: testemunhas) e não apenas vítimas.

 É a consciência que distingue, por exemplo, D. Fernando, o Infante Santo, do ani-

mal que vai para o sacrifício pagão, aludido no ato de dourar a fronte: 

 
Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me  

           A fronte com o olhar; 
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 Mas uma observação atenta do destino histórico das personagens que se expressam 

em primeira pessoa mostra que são os desgraçados ou fracassados que assim o fazem. São os 

que foram pagos como preço da glória, e também o que teve nele uma certeza que o trans-

cendia.xxvii Já entre os que não se expressam em primeira pessoa, há dois tipos: aqueles cujo 

sentido na história o poeta expõe e aqueles para os quais o poeta desvela o sentido da ação ou 

invoca como figuras tutelares da obra de ressurreição nacional, cuja hora o poema anuncia. 

Trata-se, na verdade, de importante modalização, pois os que são descritos em terceira pessoa 

têm uma interpretação comum, pacífica – tal como foram fixados pela tradição histórica (e, no 

caso, não só na História de Martins); já os que são interpelados em segunda pessoa são redi-

mensionados, no poema de Pessoa, que lhes desvela o sentido oculto ou iniciático da presença 

e da ação. 

 Portanto, se Pessoa aproveita de Martins a teoria do herói – dividido entre o fracassa-

do de grandes merecimentos individuais e o triunfante, que é encarnação das forças sociais 

majoritárias –, ao mesmo tempo promove uma subdivisão na tipologia do herói triunfante, 

que lhe permite reinterpretá-los (contra, por exemplo, a leitura camoniana e martiniana, no 

caso de D. Tareja) em função de uma leitura iniciática da história, na qual ela aparece como a 

matriz carnal e instintiva (“nela o sensual era maior”, disse Camões) do reino que depois se 

transformará em império, cuja madrinha já será D. Felipa. 

 Essa leitura iniciática também parece responder pela diferente seleção das persona-

gens, em relação à História de Portugal. D. Pedro I, por exemplo, está ausente do poema. Como 

o destino histórico da nação, segundo Pessoa, está no descobrimento, no desvendamento – na 

decifração do mundo, primeiro materialmente e depois espiritualmente, conforme se lê já no 

texto de A Águiaxxviii – e não na celebração do amor ou na aplicação da justiça, está ausente 

esse rei que, segundo Martins, tão bem resumia os primeiros tempos da nação. 

 E é a essa leitura iniciática que se deve a enorme valorização de D. Dinis – destoante 

seja em relação ao lugar que ele ocupa em Os Lusíadas, em que aparece achatado pela ausência 

de feitos guerreiros, seja em relação à História de Portugal, onde aparece como vimos. Aqui, D. 

Dinis, embora triunfante e descrito desde fora, exibe a consciência do seu papel histórico, de 

fundador da língua e do corpo das navegações: o rei lavrador transforma-se no plantador do 

futuro trigo do Império. 

 Ao mesmo tempo, a inclusão de D. Felipa de Lencastre nos castelos, por meio do 

artifício do desdobramento do sétimo, é um momento de confluência entre a perspectiva ini-
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ciática de Pessoa e a narrativa histórica do nascimento da consciência portuguesa, tal como a 

descreveu Oliveira Martins, pois foi este que praticamente a definiu como madrinha de Portu-

gal, em Os Filhos de D. João I, ao propô-la como elemento de ligação entre a tradição da cavala-

ria inglesa e o heroísmo português. Como se vê nestas passagens, a segunda das quais ecoará 

ainda no famoso artigo de A Águia: 

 

 Foi o seu último filho. D. Filipa acabou por gerar um santo, ela em cujo ventre se formara a semente 
de tão grandes homens. Quinze anos (1387 a 1402) de um procriar incessante: abençoadas entra-
nhas! E durante este período, no vigor da vida, entre os trinta e os quarenta e cinco, o rei não teve 
um bastardo. Que singular mudança houvera nos costumes da corte: dessa corte que vinte anos an-
tes aclamara Leonor Teles.xxix 

 
 O espírito generoso da cavalaria, importado de fora, toma entre nós feições e objetos indígenas. A 

empresa consiste num franco navegar para o bem, com as velas cheias pela viração da ciência e da 
fé, que ainda sopravam acordes.xxx 

 
 A moda das divisas e motos, introduzida, com outros inglesismos, pelo casamento de D. João I (...) 

essa moda importava pouco em si, mas significa muito porque as divisas da família de Avis expri-
mem todas a nova ordem de ideias que a corte respirava e de que vivia. Fato é, porém, que o forma-
lismo ritual da cavalaria veio dar corpo, e portanto consciência e consistência, aos sentimentos de ga-
lhardia e lealdade portuguesas, expressos em numerosas lendas históricas, e encarnados no vulto é-
pico do condestável (...) O mestre de Avis, todavia, primeiro rei estrangeiro que entrou na “santa 
confraria da Garrotea”, abriu um lugar à fidalguia nacional nas legiões da cavalaria europeia.xxxi 

 

 

 Finalmente, cumpre aplicar a hipótese ao terceiro aviso, costumeiramente identificado 

à figura do poeta. Ele fala em primeira pessoa, e é, portanto, dentro das coordenadas que vi-

mos traçando um herói fracassado. O que não quer dizer, no caso, que já tenha fracassado: é 

apenas alguém que tem, nos termos de Martins, acima transcritos, “energia excepcional de 

pensamento subjetivo [e] é capaz de arrostar de frente contra o majestoso sistema do orga-

nismo social”. A voz dissonante do presente, cujo destino se decidirá no atendimento à sua 

mensagem, isto é, à convocação para a virada, com a qual saúda os possíveis irmãos. 

 E com isto se fecha esta comunicação. Não posso ir aqui mais longe no comentário 

do poema, enfatizando a relação que outros elementos seus mantêm com o pensamento e a 

obra de Oliveira Martins. Mas espero, com estas breves indicações, ter sugerido com alguma 

coerência que se trata de uma impregnação muito mais ampla e muito mais profunda do que 

se tem até aqui considerado. 
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i Franchetti, 1995. 
ii Martins, 1991, p. 411. 
 iii A ideia está também em Antero de Quental. Comparece, p. ex., na famosa conferência do Casino e 
no final da vida do poeta, quando, por ocasião do Ultimatum, Antero publica um texto intitulado 
justamente “Expiação”. 
iv Martins, 1909, p. 43. 
v Martins, 1991, p. 61. 
vi Martins, 1991, p. 67: “A separação de Portugal foi um fato consumado, graças ao valente, medío-
cre, tenaz, brutal e pérfido caráter de Afonso Henriques”. 
vii Martins, 1991, p. 303.  
viii Martins, 1909, p. 234. 
ix Martins, 1909, p. 235. 
 x Cf. António Sérgio, 1973. O estudo de Sérgio se constrói sobre o estabelecimento de cisões 
dicotômicas na obra de Martins, segundo o mesmo esquema com que o ensaísta abordara a de 
Antero. Também Martins teria uma “alma essencialmente mórbida e contraditória”. De um lado, 
republicana e antimonarquista; de outro, cesarista; no plano da escrita, uma face da moeda seria o 
artista e a outra, o historiador. A predominância do artista sobre o historiador faria com que, no 
quadro da História de Portugal, como nem sempre a personagem mais adequada ao estilo (isto é, a mais 
dramática) fosse a mais típica ou a mais importante de um dado período, a verdade fatual do texto 
histórico ficasse prejudicada. 
 xi Martins, 1909, p. 236. 
 xii A frase de Herculano se encontra na carta a OM datada de 25 de dezembro de 1872, repr. in: 
Herculano, s/d. Na sequência do texto, Herculano discute exatamente o caso do inverno russo de 
1812, que comparece na passagem adiante citada de Oliveira Martins. A propósito desta passagem, 
escreve Vitorino de Magalhães Godinho: “ele não via, como viu um Oliveira Martins, que o 
encontro de duas séries deterministas é que não é determinado, porque dependem de sistemas e 
referências diferentes” (apud Carvalho, 1992, p. 508). 
xiii Quanto às ideias de Cournot, ver: Cournot, 1975, pp. 33-45 e Cournot, 1982. Há uma interessante 
introdução às ideias de Cournot e das suas implicações para a teoria da história em Anderson, 1992, 
capítulo 2, pp. 28-48. Quanto à concepção martiniana de que se aproximava o fim da história, ver a 
“Advertência” de 1891 a Martins, 1958: “Não existe matéria de história, quando não há caracteres 
acentuados: assim sucede nos tempos obscuramente primitivos das civilizações, e também nas 
épocas não mais claramente coletivas dos nossos dias, em que tudo volta a ser anônimo, como no 
princípio. Há então apenas fatos e matéria própria para escritos didáticos, análogos aos referentes à 
natureza inorgânica ou animal (...)” (p. 2). 
 xiv Martins, 1928, p. xiii. 
xv Martins, 1928, p. xiii e p. xiv. 
xvi Martins, 1928, p. xv. 
xvii Martins, 1928, p. xvi. 
xviii Martins, 1928, p. xvi. 
xix Martins, 1928, p. xvi. 
xx Martins, 1928, p. xv. 
 xxi O desaparecimento progressivo dos heróis entre o final da segunda dinastia e todo o período da 
terceira reflete-se em todos os aspectos da narrativa e é evidente na forma de intitular os capítulos, 
como mostra Isabel de Faria e Albuquerque, 1988, p. 121. 
xxii Saraiva, 1995, p. 111.  
xxiii Trata-se de Macedo, 1988. 
xxiv Saraiva, 1995, p. 122. 
xxv Saraiva, 1995, p. 103. 
xxvi É essa, do ponto de vista que ensaiamos aqui, a explicação para o deslocamento do Navegador 
para depois dos seus irmãos. A propósito do D. Henrique, vale a pena referir uma passagem de Os 
Filhos de D. João I, na qual o caráter do herói como encarnação da vontade coletiva aparece plena-
mente. Trata-se da reunião do conselho em que D. Henrique defendeu e fez prevalecer a tese de 
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que Tânger deveria ser tomada: “– Bem sei que a gente é pouca, mas Deus ordena! Ainda que fosse 
menos, iria por diante. E saiu como um Fado, automaticamente. Sempre que o Inconsciente, apos-
sando-se de um homem, faz dele o veículo da alma de um povo, criando-o herói, a humanidade que 
se compõe de inteligência e amor sofre. D. Henrique era um destino: por isso era cego e desapieda-
do”  (Martins, 1958, p. 225). 
xxvii De fato, os presentes nas Quinas tiveram destino triste e sofrido. E Diogo Cão, após a glória 
das primeiras descobertas, caiu em desgraça junto à corte. 
xxviii Pessoa, 1912. 
xxix Martins, 1958, p. 15. 
xxx Martins, 1958, p. 23. 
xxxi Martins, 1958, p. 20. 
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ORTO E VINHA:  

DOS JARDINS NO TROBAR SATÍRICO GALEGO-PORTUGUÊS 

 

 

Paulo Roberto Sodré

 

 

 

Começo por explicar que Jardim, palavra registrada em português no século XIII, 

deriva do “francês jardin (s. XII) „terreno cercado em que se cultivam flores, ou árvores 

frutíferas ou legumes, hortaliças e vegetais comestíveis‟, diminutivo do francês antigo jart 

„horto‟ e do frâncico gard „cercado‟”1. Tal espaço, lugar ou paisagem não poderia se reduzir 

à utilidade dos homens, para alimentação e fitoterapia. Amplia-se o jardim para a instância 

do imaginário e, particularmente, do poético, esses potentes cadinhos de símbolos, 

alegorias, e equívocos satíricos. 

A noção de jardim ou de espaços ajardinados, essa paisagem em que a natureza 

ganha contornos regulares e harmoniosos, úteis e ornamentais – e lembra não raro o 

Paraíso tão desejado da humanidade –, é revelada no prestígio que tem junto aos 

medievos2, na medida em que várias obras apuram a descrição desse espaço, seja como 

motivo literário, como nas cantigas lírico-amorosas e religiosas, seja como alegorias 

filosóficas e pedagógicas, como no Horto do esposo.  

Provavelmente por isso a cidade de Sevilha foi tão bem descrita por Afonso X em 

seu Setenario, ao fazer o “Elogio del Rey Fernando”: “frutas de muitas variedades e grama e 

erva; e muitos montes bons e vinhas de todas as espécies. É igualmente viçosa, porque os 

frutos nascem e crescem muito depressa; o tempo é comumente temperado”3. As 

                                                           
 Professor Associado da Universidade Federal do Espírito Santo. 
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qualidades da terra são levantadas numa laudatio que destaca não apenas suas qualidades de 

produção de alimentos e de localização privilegiada de defesa para o reino de Castela, como 

também de espaço bucólico e prazenteiro. 

A imagem do jardim na literatura ocidental se vincula frequentemente a dois planos: 

o jardim dos homens, expresso na modalidade bucólica e pastoril, cristalizado no topos do 

locus amoenus, e dos espíritos, vinculado, sobretudo, ao topos dos espaços elísios ou edênicos. 

Desde os versos sobre lugares amenos de Teócrito aos versos marianos de Afonso X, 

passando pelos campos verdejantes dos poemas de Virgílio, dos goliardos e dos trovadores, 

as sombras frescas contornadas por águas fluentes e adornadas por florais e cantos de ave 

compõe, como afirma Ernst Robert Curtius4, o temário de uma imensa variedade de textos. 

No caso específico dos trovadores peninsulares, como se sabe, o jardim pode ser 

observado nas descrições de espaços de floridas avelaneiras, sob as quais dançam 

amorosamente donzelas e amigas a espera do namorado. Como na cantiga de amigo de 

Airas Nunes, “– Por Deus, ai mha filha, fazed‟ a bailada / ant‟ o voss‟ amigo de so a 

milgranada”5 ou de João Zorro, “Bailemos agora, por Deus, ai velidas, / so aquestas 

avelaneiras frolidas”6. Eivadas de detalhes campestres, as cantigas de amigo constituem o 

gênero por excelência em que certa idéia de jardim aparece: a do lugar aprazível, cuja carga 

semântica, mormente simbólica, tem sido objeto de estudos de quantos se debruçam sobre 

elas, como Ria Lemaire (1987) e Pilar Lorenzo Gradín (1990). 

Do mesmo modo, as cantigas marianas de Afonso X também o mencionam, 

descrevendo-o tanto no plano telúrico como no espiritual. Das referências mais famosas, 

cito o miragre 103, sobre o episódio da “passarinha”, cuja rubrica informa: “Como Santa 

Maria fez o monge estar trezentos anos ao canto da passarinha, porque lhe pedia que lhe 
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mostrasse qual era o bem que tinham os que estavam no Paraiso”7. Nessa cantiga, o monge 

vai para um “vergel” e assenta-se perto de uma fonte tão clara como formosa, onde ouve o 

canto do pássaro e sente os benefícios do Paraíso. Como se percebe, o plano terreno do 

jardim, por meio do canto milagroso do pássaro, é transposto para o plano espiritual. 

No discurso dessas cantigas lírico-amorosas e lírico-religiosas, a imagem do jardim e 

seu variado campo semântico resultam previsíveis: indício de erotismo ou de religiosidade. 

Nas cantigas satíricas, no entanto, esse espaço adquire sentidos que merecem atenção. A 

partir de uma preliminar abordagem da tópica literária e da história social, este trabalho 

procura investigar as menções ao jardim nas cantigas de escárnio e maldizer dos trovadores 

Roi Gomez de Briteiros e Estevam da Guarda, todos de origem portuguesa.  

As cantigas escolhidas têm em comum o alvo mouro da sátira, Álvar Rodriguez e 

Joan Fernández. Segundo o índice onomástico de Graça Videira Lopes8, Álvar Rodriguez 

atua em seis cantigas – cinco de Estevão da Guarda e uma do Conde D. Pedro –; e Joan 

Fernández aparece em sete – uma de Afonso Eanes do Coton, duas de João Soares Coelho, 

duas de Martim Soares e duas (sendo uma de estrofe única) de Rui Gomes de Briteiros. De 

alguma maneira, constitui cada um deles um ciclo satírico individual, como o de Fernan 

Díaz, de Lourenço ou de Maria Perez. 

Na cantiga “Joan Fernández quer [i] guerreiar” (CBN 1543 = CB 416), Roi Gomez 

de Briteiros9 glosa o tema das vinhas, a que acrescenta o da guerra e o da vingança: tendo 

seus “inimigos” cortado seu vinhedo uma vez, pretende vingar-se, não cortando-lhes as 

vinhas, mas queimando-as. O sentido de alguns versos, em especial os do refrão, escapou a 

Rodrigues Lapa e a Graça Lopes10. 
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Joan Fernández quer [i] guerreiar 
e non quer vinhas alheas talhar, 

mais quer queimar, ca lhi foron queimar 
en sa natura já ũa vegada. 

E non quer vinhas alhẽas talhar, 
pero ten a mais da sua talhada. 

 
Per tod‟ outra guerra os quer coitar 

e non quer vinhas alhẽas talhar, 
mais quer-lhe-la malada esnarigar, 
pola sua, que trag‟ esnarigada. 

E non quer vinhas alhẽas talhar, 
pero ten a mais da sua talhada11. 

 

 

Francisco Nodar Manso avança, entretanto, a leitura, propondo que 

 

Em primeiro lugar, no escárnio se insiste em que Joán Fernández tem a 
“vinha talhada”, a “natura queimada”; isto é, está castrado. Em segundo 
lugar, Joán Fernández deseja se vingar daqueles que lhe amputaram o 
pênis. Joán Fernández, em vez de se vingar, “talhando vinhas alheas”, 
isto é, circuncidando caralhos, deseja limpar a honra, “esnarigando”, 
executando uniões fálico-anais com sua “malada esnarigada”. Malada 
significa “membro viril” e esnarigar, “cortar o nariz”; nariz foi um dos 
vocábulos mais comumente empregados na Idade Média para designar 
“pênis”. Como se vê, o “guerreiar” de Joán Fernández é de índole 
homossexual [...]12. 
 

 

Nodar Manso faz uma leitura ao que tudo indica certeira. Aproveitando os verbos 

“talhar” (em dobre), “queimar” e “esnarigar” (em mordobre), propícios a princípio ao 

campo semântico da viticultura, o trovador de Briteiros brinca com a ambigüidade dos 

termos, somando a estes o também equívoco “guerreiar” por “fornicar”13. Circuncidado, 

Joan Fernández pretende combater aqueles que o “marcaram” como islamita, não 

circuncidando os “inimigos”, mas queimando neles a “natura”, seu membro viril.  

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

929 

 

Nesse passo, há um jogo entre talhar a vinha e queimá-la, inicialmente sinônimos do 

ato de circuncidar. Detalhando a leitura em chave obscena, proposta por Nodar Manso, e 

considerando a lição de Rodrigues Lapa – de que o verso “mais quer-lhe-la malada 

esnarigar” deve ser lido como referência aos inimigos (“quer-lhes a”) –, tudo indica que o 

talhar estaria ligado à ideia mesma de Fernández circuncidar “os [que] quer coitar”, pois eles 

“lhi foron queimar / en sa natura já ũa vegada”. Os inimigos, agora que o “viticultor” se 

tornou cristão14, seriam os próprios mouros, mas a vingança seria talvez a de queimar-lhes a 

“malada esnarigada”, isto é, o membro circuncidado deles, queimando-o na penetração que 

eles cometerem contra Fernández (causando-lhes ardor). A vingança, segundo o jogo 

equívoco do trovador, em vez de revelar o cristianismo de Fernández, ao contrário, 

reforçaria sua etnia moura, por meio de dois traços culturais: além de circuncidado, ele seria 

sodomita. Como se sabe, a prática da sodomia é comumente imputada aos muçulmanos no 

período medieval, como expõe Marta Madero15. Desse modo, Briteiros jogaria com dois 

aspectos da cultura islâmica na cantiga: a circuncisão e a sodomia, metaforizando-as em 

paisagem e cultivo de vides. 

Em “Dũa gran vinha que ten en Valada” (CBN 1300; CV 905) de Estevam da 

Guarda, o trovador da corte de Dom Dinis desenvolve o mesmo tema da viticultura – 

detalhando-a mais do que Briteiros – e explica o malogro da vinha de Álvar Rodriguez, 

devido a uma poda mal feita.  

 

Dũa gran vinha que ten en Valada 
Álvar Rodriguez non pod‟ aver prol, 
vedes por que: ca el non cura sol 
de a querer per seu tempo cavar; 
e a mais dela jaz por adubar, 
pero que ten a mourisca podada. 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

930 

 

El entende que a ten adubada, 
pois lha podaron, e ten sen  razon: 
ca tan menguado ficou o torçon16 
que a cepa non pode ben deitar, 
ca en tal tempo a mandou podar 
que sempr‟ e[la] lhe ficou decepada. 
 
Se enton17 de cabo non for rechantada, 
nen un proveito non pod‟ end‟ aver, 
ca per ali per u a fez reer, 
já end‟ o nembr‟ está para secar; 
e mais valria já pera queimar 
que de jazer, como jaz, mal parada18. 

 

 

Rodrigues Lapa entreviu nos versos um equívoco nas palavras relacionadas à 

viticultura, considerando que “É possível que haja em toda a cantiga uma alusão maliciosa à 

impotência do visado”19, com o que Walter Pagani, editor das cantigas de Guarda, 

concorda 20. Contudo, Graça Lopes interpreta nos versos o tema da circuncisão, e não 

propriamente o da impotência, uma vez que as cantigas sobre Álvar Rodriguez o 

descrevem como “malado”, isto é, criado, servo21 ou muçulmano convertido ao 

cristianismo22. Tal dedução, apoiada na razon de outras cantigas do trovador, ganha mais 

pertinência por meio do verso “pero que tem a mourisca podada”. 

Além do nome e das características equívocas da “vinha” do satirizado, a referência 

a Valada23, em Santarém, expõe a importância de uma das regiões portuguesas mais ricas 

em produção de vinho, como informa Mário Viana: 

 

Na Idade Média a implantação dos vinhedos acompanha em termos 
gerais os movimentos do povoamento humano. Por exemplo, na região 
portuguesa mais importante do ponto de vista urbano, a Estremadura, o 
povoamento é do tipo aglomerado com uma tendência crescente, desde 
o fim da Reconquista, para a dispersão. Esta, obtida através da 
multiplicação de lugares povoados, de casais e de quintas, muito ficou a 
dever à viticultura. Além disso, encontramos facilmente as vinhas na 
proximidade das aldeias e nos anéis periurbanos das vilas e cidades. 
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Algumas áreas associadas a núcleos urbanos próximos sobressaem pela 
predominância da cultura, como é o caso de Vila Mendica, junto de 
Coimbra, no século XII, de Alvisquer e Valada, junto a Santarém, 
durante todo o período medieval, e de Alvalade, junto de Lisboa, nos 
séculos XII e XIII. O caso de Santarém é exemplar de uma viticultura de 
grande produção, desenvolvida nos solos aluviais do rio Tejo, utilizado 
também como via de escoamento em direcção a Lisboa, o mais 
importante centro de consumo e também de exportação a nível 
nacional24. 
 

 

Intensificando as referências à viticultura portuguesa, Estevão da Guarda menciona 

duas qualidades de uva: “nembo” ou “nembro”, como informa Graça Lopes25, e a 

“mourisca”, vinha tinta da região européia e, em particular, do Douro. Embora Isidoro de 

Sevilla26 não as comente explicitamente nos verbetes das Etimologias que tratam das vides 

(XVII, 5), a mourisca se aproxima da descrição que diz respeito às “purpúreas [que] se 

llaman así por su color”27. No entanto, tal tipo de uva é tratado por Mário Viana, em que 

pese o registro datar do século XVI:  

 

A casta mourisca, bem representada, está registada no aro de Lamego28, 
em 1532, e no algarve, em 1577. Nesta última região, as uvas mouriscas, 
“acerejadas e saborosas”, compunham a generalidade dos vinhedos, 
proporcionando um mosto rico em açúcar e um vinho branco que 
chegava facilmente ao verão sem se estragar. No resto do reino, segundo 
frei João de São José, autor que escreve em 1577, o vinho das uvas 
mouriscas não se conservava tão bem29. 
 

 

A referência às vides mouriscas revela, contudo, não apenas as técnicas de 

viticultura na Península Ibérica medieval, mas também os jogos de palavras que os 

trovadores faziam com as castas de uvas e sua relação com os mouros. Toda a terminologia 

do plantio de vides espelha, como bem percebeu Graça Lopes, um equívoco: a poda da 

cepa e do “terçom” equivale à circuncisão de Álvar Rodriguez e sua dificuldade de “cavar” 
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e tirar prol da plantação de uvas mouriscas, ou seja, de seu “semear”. Assim sendo, a leitura 

de Lapa parece ganhar sentido, não excluindo a de Lopes: a circuncisão foi tão mal feita 

que coloca em risco a potência do “terçom” ou membro viril de Rodriguez. 

Um dado quinhentista sobre a qualidade dos vinhos de Santarém talvez não tenha 

sido ignorado pelos medievos e, por conseguinte, pelo trovador da Guarda ao compor os 

equívocos de sua cantiga. Como aponta Mário Viana, do conjunto de vinhedos 

portugueses, destacam-se “os „maus vinhos‟ de Santarém, produzidos em grande parte nos 

terrenos aluviais onde a viticultura se desenvolvera desde o século XIII (refiram-se, por 

exemplo, as áreas de Alvisquer e Valada), e de Óbidos”30. Se o julgamento dos 

quinhentistas tiver sido comum aos medievos, o jogo de Guarda implicaria não somente a 

má cepa de Rodríguez, mas a qualidade do “vinho” dessa “cepa”. Nesse sentido, tanto o 

tipo de terreno e de cepa como o viticultor e sua etnia se fundem numa razon negativa e, 

consequentemente, satírica. 

O detalhamento da viticultura portuguesa resulta em uma paisagem ambígua, em 

que mouros, convertidos ou cristãos parecidos com eles tem suas marcas corporais (como 

a circuncisão muçulmana) ou comportamentos sexuais (como a sodomia) postos em 

refinados jogos de palavras equívocas e obscenas. Componentes realistas do jardim 

medieval, cepas, talhos e uvas mouriscas compõem um cantar divertido, sobretudo, se 

tivermos em mente o que venho denominando de jogo de avessos31.  

Nesse caso, os trovadores – procurando entreter e divertir a corte –, tomariam as 

qualidades e marcas de presumíveis cortesãos, como Álvar Rodriguez e Joan Fernández, 

pelo avesso, isto é, os visados das cantigas escarninhas talvez fossem apenas viticultores 

brancos e cristãos que, para efeito de burla e jogo, atuam nas cantigas como viticultores 
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mouros ou falsos convertidos. Lamentavelmente, a carência de documentos e dados sobre 

esses dois personagens nos impede de defender seguramente a leitura. De toda maneira, 

como venho discutindo em outros trabalhos, trata-se de uma hipótese ou chave de leitura 

fecunda. Comprová-la ou não depende do que a sorte dos historiadores, no levantamento, 

descoberta, análise e edição de arquivos, nos trouxer. 

Por ora, as cantigas de Briteiros e Guarda revelam jocosamente aspectos 

paisagísticos e cotidianos de viticultores “mouros” ou “anaçados” portugueses no século 

XIII e XIV. E isso, decerto, não é pouco. 
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7 “Como Santa Maria feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarỹa, porque lle pedia que 
lle mostrasse qual era o bem que avian os que eran em Paraiso”. Alfonso X, 1989, v. II, p. 16. 
8 2002, p. 615 ss. 
9 Trovador português que “ascendeu à alta nobreza na sequência do apoio prestado a D. Afonso 
III”. Oliveira, 2001, p. 195. 
10 2002, p. 441. 
11 Lapa, 1995, p. 258. 
12 “En primer lugar, en el escarnio se insiste en que Joán Fernández tiene la “vinha talhada”, la 
“natura queimada”; esto es, está castrado. En segundo lugar, Joán Fernández desea vengarse de 
aquellos que le amputaron el pene. Joán Fernández, en logar de vengarse “talhando vinhas alheas”, 
esto es, cercenando carajos, desea limpiar el honor “esnarigando”, ejecutando uniones fálico-anales 
con su “malada esnarigada”. Malada significa “miembro viril” y esnarigar “cortar la nariz”; nariz fue 
uno de los vocablos más comúnmente empleados en la Edad Media para designar “pene”. Como se 
ve, es el “guerreiar” de Joán Fernández de índole homosexual [...]”. Nodar Manso, 1990, p. 110. 
13 Arias Freixedo, 1993, p. 190. 
14 As cantigas retratam essa figura como anaçado ou mouro cristianizado (Lopes, 2002, p. 240; p. 
441), como a de Afonso Eanes do Coton, “A mim dam preç‟, e nom é desaguisado”, e as de João 
Soares Coelho, “Joam Fernándiz, mentr‟ eu vosc‟houver” e “Joam Fernández, o mund‟ é torvado”. 
Benjamin Liu trata desse assunto no capítulo “Affined to Love the Moor: Sexual Misalliance and 
Cultural Mixing”. Liu, 2004, p. 106. 
15 Como afirma a autora, “La lujuria y la homosexualidad son condenadas de forma general, estén o 
no vinculadas a una identidad específica, pero en la ortodoxia de las representaciones la 
homosexualidad está vinculada al Islam”. Madero, 1992, p. 127. 
16 Walter Pagani (1971, p. 96) e Graça Lopes lêem “terçom – termo técnico da poda (cortam-se dois 
ramos e deixa-se o terceiro)”. Lopes, 2002, p. 493. 
17 Pagani lê “Se con de cabo”, significando “desde o princípio, novamente”. Pagani, 1971, p. 97. 
18 Lapa, 1995, p. 81. 
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19 Loc. cit. 
20 Pagani, 1971, p. 96. 
21 Lapa, 1995, p. 340. 
22 Lopes, 2002, p. 493. Para Joaquim Carvalho da Silva, malado ainda significa “vassalo, morador de 
maladia”; por sua vez, maladia teria a acepção de “terra habitada por vassalos solarengos sujeitos a 
encargos feudais”. Há ainda o termo maladio, “indivíduo que era cavaleiro entre os mouros 
moradores de maladia” (2007, p. 180). 
23 Segundo Mário Viana, “O campo de Valada beneficia de uma escelente localização, ao longo de 
um grande rio ibérico, o Tejo, e entre dois dos maiores centros urbanos portugueses da Idade 
Média, Lisboa e Santarém. Nessa época pertenceu ao termo, ou área de jurisdição municipal, de 
Santarém. [...] O nome Valada provém do moçarabismo Balata, derivado, talvez, do latim aqua lata, 
ou, como é mais provável, dos termos platea ou plateia. Tanto platea como o correspondente grego 
plateia, significando estrada larga, assentam bem à planície aluvial do baixo Tejo”. Viana, 2009b, p. 
128. 
24 Ibid., 2009a, p. 88. 
25 2002, p. 493. 
26 1993, v. 2, p. 331 ss. 
27 Sevilla, 1993, v. 2, p. 335. 
28 Joaquim de Viterbo explica a expressão como “arco, circunferência, contigüidades, vizinhança ou 
termo de uma cidade, vila ou terra grande que, ordinàriamente, fica quase no meio do dito arco. 
Assim dizemos o aro do Porto, de Lamego, de Bragança, etc., tomando-o pelas terras que jazem e 
pessoas que habitam no seu termo”. 1962, p. 571. 
29 Viana, 2009, p. 94. 
30 Ibid., 1997, p. 421. 
31 Sodré, 2010. 
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A DRAMATIZAÇÃO DO DISCURSO NO ROMANCE DE JOSÉ SARAMAGO 

 

Raquel Trentin Oliveira1 

 

A ficção portuguesa contemporânea eleva ao extremo a tendência descentralizante 

do romance, fixando sua atenção nos aspectos mais instáveis e ambíguos das esferas sócio-

semânticas do discurso. Nessa tendência se acentua a noção de obra aberta, dependente do 

diálogo, distante de um discurso monológico do autor/narrador que estaria fechado em 

uma forma autônoma e pressuporia um leitor passivo. Ao contrário, sua lógica intensifica 

ao máximo a inclinação dialógica do discurso romanesco, no sentido de Bakhtin, dando 

ênfase a um discurso “já amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos de vista, por 

apreciações de outros e por entonações” que se entrelaçam e se entrecruzam em interações 

complexas (BAKHTIN, 2010, p. 86) e exigem do leitor uma resposta ativa, que refute ou 

reforce a orientação do sentido. Essa ficção responde enfim, num alto grau, à concepção 

bakhtiniana de romance como um fenômeno “pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal” 

(BAKHTIN, 2010, p. 71).  

 Quando analisamos um dos mais expressivos sintomas da ficção portuguesa atual – 

a produção romanesca que se preocupa com o resgate e a problematização da (H)história –, 

a dramatização intensa do discurso se torna muito evidente. Vários são os sinais desse 

processo e muitos são os críticos que os indicam. Maria Alzira Seixo, por exemplo, define 

tal romance como “Marca compósita do cruzamento de discursos de diversas 

proveniências e de diversos registros” (SEIXO, 1984, p. 30-42). 

                                                 
1 Profa. Dra. do Departamento de Letras Vernáculas, da Universidade Federal de Santa Maria.  
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 Sabendo que tal romance privilegia o resgate do já dito, do discurso do outro e do 

ontem, para novamente colocá-lo em debate, insistindo na ampliação e revisão de 

significados, nosso objetivo é entender melhor a maneira como esse processo se constitui 

no tecido narrativo. Interessam não só as vozes e ideologias justapostas no romance, mas 

principalmente as vozes e ideologias sobrepostas, cujo diálogo, para se estabelecer, depende 

da leitura. A paródia e a ironia são instrumentos basilares desse processo, já que constituem 

um discurso híbrido de duas vozes cujo entendimento exige a consciência da bivocalidade 

por parte do receptor.  

Linda Hutcheon entende a paródia como uma das formas mais importantes da 

moderna e pós-moderna auto-reflexividade. Para a autora, a paródia é duplicação textual 

(que unifica e reconcilia) e ao mesmo tempo diferenciação (HUTCHEON, 1985, p. 129) e 

tem, como uma de suas estratégias retóricas básicas, a ironia. Sabemos que esta, por sua 

vez, põe em jogo uma sequência significante e dois níveis semânticos – um manifesto e um 

latente – e engendra uma contradição – um conteúdo patente positivo e um conteúdo latente 

negativo, ideias ao mesmo tempo oponentes e afins, que põem em tensão a mensagem 

literal e a mensagem intencionada. O receptor reconhece a inscrição irônica através de 

sinais contidos no contexto em que a Mensagem se insere, podendo esses sinais estarem 

num contexto restrito (no nível da expressão de uma frase ou texto) ou num contexto lato (nas 

convenções estabelecidas entre emissor e receptor, desde o conhecimento partilhado de 

uma mesma língua até as convenções culturais mais amplas) (FERRAZ, 1987, p. 21).  

Nesse sentido, Jonathan Culler (1975, p. 164) explica: “não existe ironia por si ou 

em si. Não há ironia sem ironista e sem alguém que a receba como tal”. Da mesma forma, 

a paródia implica a intenção de parodiar outra obra (ou um conjunto de convenções), e um 

reconhecimento dessa intenção como capacidade de encontrar e interpretar o texto de 
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fundo (HUTCHEON, 1985). A análise aqui proposta importa-se, portanto, com as 

intenções codificada e inferida – não fixas – e assim com a eficácia das formas dialógicas, 

assumindo uma perspectiva, como quer Hutcheon, simultaneamente formal e pragmática.  

 Apresentamos aqui uma breve análise de alguns recortes dos romances Levantado do 

Chão (1980) e Memorial do Convento (1982), de José Saramago, com a finalidade de iniciar a 

discussão do assunto, pois o estudo proposto está em sua fase preliminar. Entendemos que 

não é difícil constatar a dramatização intensa do discurso no romance moderno e 

contemporâneo, em que se torna tão evidente. Entretanto, queremos deslindar com mais 

acuidade as formas e os possíveis efeitos desse entrecruzamento de vozes. 

 A leitura do texto saramaguino não é, de jeito nenhum, uma leitura monótona. A 

todo tempo, o texto pede o nosso distanciamento, a nossa desconfiança, o nosso 

questionamento em relação ao que está sendo dito. A sensação contínua é de que o sentido 

responde a algo e impõe questionamentos, não se fecha, permanece em suspenso num 

contexto de indeterminação e ambivalência que exige a participação do leitor para ser 

desenvolvido. Essa sensação é estimulada pela maneira como a narrativa entrelaça o 

discurso conhecido, a entonação esperada com o ponto de vista inusitado, a entonação 

imprópria, a formulação estranha. 

 Tal impressão nos assalta já na leitura do primeiro período de Memorial do Convento, 

tantas vezes citado nos trabalhos sobre a obra: “D. João, quinto do nome na tabela real, irá 

esta noite ao quarto de sua mulher, d. Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos 

da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou.” Assalta-

nos porque o narrador não assume uma postura nostálgica perante o passado, distanciada e 

reverenciadora diante de tão distintas figuras históricas. Esse era o discurso esperado, o já 

dito. Diferentemente, o narrador mostra-se íntimo, próximo, assume o ponto de vista de 
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quem conhece os segredos de alcova da realeza e que não tem nenhum pejo em revelá-los 

da maneira mais “escrachada” possível. Quer dizer, a narrativa lança mão de uma outra 

maneira de contar a história, de um outro ponto de vista ideológico, mas a transgressão aí 

implicada exige o reconhecimento das fronteiras e limites transgredidos. 

Predominantemente em Memorial do Convento, o tom irônico e sarcástico do narrador 

subverte pelo avesso o discurso bajulador, de exaltação, estabelecendo uma diferença em 

relação ao ponto de vista convencional e desse modo atualizando, pelo seu lado negativo, a 

imagem das personagens do passado. 

 A paródia de um texto ou estilo da tradição é, como se sabe, muito frequente em 

Saramago. Em Memorial do convento, ela ganha um alcance maior que em Levantado no chão, 

mas mesmo neste romance encontramos muitas vezes o recurso. No caso de Memorial do 

Convento, é parodiado extensivamente o estilo barroco. O romance parodia os artifícios 

linguísticos presentes no modelo cultista e a dialética conceptista barroca, presa à dicotomia 

sagrado x profano, corpo x alma, céu x terra, avaliando seu discurso excessivamente 

retórico e de intenção moralista. 

  

Quando ficará pronta a minha basílica de Mafra, pensa El rei que vem aí 
atrás a segurar a uma vara do palio, mas antes passou o cabido, primeiro 
os cônegos, diáconos da dalmática branca, depois os presbíteros com 
planetas da mesma cor, enfim as dignidades, com amito, pluvial e 
formálio, que saberá o povo destes nomes, da mitra conhece a palavra e 
o feitio, que tanto está no cu da galinha como na cabeça dos cônegos [...] 
mais um capelão com a naveta de incenso, atrás dos acólitos gingando 
turíbulos de prata lavrada, e dois mestres de cerimônias, e doze 
escudeiros também levando tochas... (SARAMAGO, 2010, p. 151). 

 

 É clara aqui a utilização abusiva de recursos estilísticos barroquistas, na sua 

extraordinária capacidade de invenção verbal, em busca de uma linguagem adornada e 

obscura. Pelo excesso de enfeite vocabular e pelo comentário irreverente do próprio 
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narrador, há uma recodificação irônica que faz o estilo soar não já com a solenidade natural 

do passado, mas com o aspecto caricato que o presente enunciativo lhe dá. Aderindo ao 

barroquismo, a teia discursiva transforma o seu valor e subverte a visão do mundo por ele 

dignificada.  

Também procedendo a uma inversão semântica dependente da oposição de vozes e 

pontos de vista, outro processo recorrente em Saramago é o de deixar vir à tona, muitas 

vezes na linha do discurso do próprio narrador, preconceitos e crenças gerais ou de um 

grupo dominante. 

 
se dormirem oito horas e trabalharem outras oito, que vão fazer às 
outras oito que sobram, o que tudo isto é bem eu sei, é um convite à 
malandrice, não querem trabalhar, são as ideias modernas, a culpa foi da 
guerra, perverteram-se os costumes, quem havia de pensar, roubarem-
nos a Índia, quererem agora levar-nos a África. (SARAMAGO, 2002, p. 
328).   
 
hoje é dia de alegria geral [...] olhar esta cidade saindo de suas casas, 
despejando-se pelas ruas e praças, descendo dos altos, juntando-se no 
Rossio para ver justiçar a judeus e cristãos-novos, a hereges e feiticeiros, 
fora aqueles casos menos correntemente qualificáveis, [...] São cento e 
quatro as pessoas que hoje saem, as mais delas vindas do Brasil, úbere 
terreno para diamantes e impiedades... (SARAMAGO, 2010, p. 41). 

 

Como se sabe, o exagero é a forma mais comum do comentário irônico e,  

geralmente, parte do narrador em relação a certa personagem ou situação. Nas passagens 

citadas, entretanto, ao invés de diretamente pronunciar o comentário irônico, o narrador 

aparentemente assume o discurso preconceituoso e discriminador – do latifundiário no 

primeiro caso e dos apoiadores da inquisição no segundo –, elevando sua entonação, 

dando-lhe maior ênfase expressiva para desconstruí-lo por dentro. Dessa forma, torna 

ainda mais notório o distanciamento entre o crédito de verdade e autoridade de que se 

traveste essa ideologia e a inconsistência do que é dito. Isto é, a entonação retórica, afetada, 
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a salientar uma opinião insustentável no contexto da narração – mas mesmo muito 

corrente na época da história – acaba por desautorizar e ridicularizar as ideias defendidas.   

Também é comum o narrador supor na boca de determinada personagem um 

discurso que ela dificilmente diria ou que definitivamente não poderia ter dito, como se 

“desse corda para ela mesma se enforcar”: 

 
vai passando a custódia e eu vou passando, Cristo vai dentro dela, dentro 
de mim a graça de ser rei na terra, ganhará qual dos dois, o que for de 
carne para sentir, eu rei e varrasco, bem sabeis como as monjas são 
esposas do senhor, é uma verdade santa pois a mim como a senhor me 
recebem nas suas camas, e é por ser eu o Senhor que gozam e suspiram 
segurando na mão o rosário, carne mística, misturada, confundida. 
(SARAMAGO, 2010, p. 152). 
  
A pátria chama os seus filhos, ouve-se a voz da pátria a chamar [...] 
Desde que vieste a este mundo te espero, meu filho, para que saibas que 
mãe extremosa sou, e se durante todos estes anos te não dei muita 
atenção, haverás de perdoar porque vocês são muitos e eu não posso 
olhar por todos, andei a preparar os meus oficiais que hão-de mandar em 
ti, não se pode viver sem oficiais, como havias tu de aprender os 
movimentos da marcha, um dois, esquerdo direito, direita volver, alto [...] 
e dizem-me que não sabe ler, fico espantada, então não pus eu escolas 
primárias nos sítios estratégicos, liceus não, não precisarias, a tua vida é 
diferente, e vens dizer-me que não sabes ler, nem escrever, nem contar, 
trabalhos me dás, António Mau-Tempo, vais ter de aprender no quartel... 
(SARAMAGO, 2002, p. 198).  

 

Está em diálogo no primeiro excerto o ponto de vista de legitimação da autoridade 

do rei, que se compararia à santidade suprema para justificar todos os seus direitos, e um 

julgamento crítico que reconhece o excesso de poder e o abuso nas atitudes promíscuas do 

soberano. No segundo, o discurso de legitimação da mãe pátria como interessada na 

melhoria de vida e na garantia dos direitos dos seus cidadãos, e o que revela a sua função 

repressiva, exploradora e demagógica. Desse modo, sobrepõe-se, ao ponto de vista do 

poder instituído, uma censura escarnecedora latente que o desmascara, deslegitima.  
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  Como se conclui, o texto saramaguiano não reproduz o discurso do outro e do 

ontem para criar um efeito de maior autenticidade, mas transfigura-o dando já seu verso e 

reverso, apresentando-o como relativo e problemático. Nesse sentido, o romance 

demonstra sua capacidade de dar vida ao discurso de outrem, com seus respectivos 

contextos e propósitos, e de submetê-lo às próprias intenções e acentos, num processo 

bastante complexo e rico de sentidos. Com isso, ganha ênfase na cena discursiva um 

embate de vozes sociais, de pontos de vista sobre o mundo, que dramatiza a linguagem por 

dentro e cria um efeito de constante tensão. 

Essa característica atinge a relação que a literatura estabelece com a (H)história no 

romance de Saramago. Como afirma Maria Alzira Seixo, nele «A “História” é o outro 

tempo que vem ativar a consciência do presente, mas José Saramago não faz História, faz 

ficção, integrando no romance dimensões outras que engrandecem ou acentuam seu caráter 

textual específico, produzindo um tipo de linguagem onde o passado objectual se 

contamina pelo presente crítico e perspectivante (SEIXO, 1999, p. 23-24).  

Os poucos fragmentos ilustram a qualidade do discurso bivocal, tenso, ambivalente, 

que permanece em Saramago e também em outros autores da literatura contemporânea, 

não só da portuguesa. Há, nesse sentido, uma consciência ainda maior do texto como uma 

rede de textos, de vozes enlaçadas estreitamente. A própria formatação do texto 

(geralmente sem travessões e aspas) sugere uma composição intrincada de discursos, sem 

separações nítidas, muito diferente das formatações apresentadas no século XIX e mesmo 

em alguns textos do início do século XX. Está na mão do leitor a tarefa de tentar desatar os 

nós desses laços para melhor entender os pontos de vista em relação, e assim o jogo de 

ideias potencializado. Esse processo qualifica o debate do discurso literário com outros 
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discursos, sugerindo ao mesmo tempo uma dependência e uma autonomia, um resgate e 

uma diferença, um recuo e um avanço. 
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COMO SE O MUNDO NÃO TIVESSE LESTE... 

 

Renata Flavia da Silva* 

 

 

Angola localiza-se em uma zona vasta da África central e 
seu território é caracterizado por grandes diferenças físicas e 
ecológicas, apresentando de norte a sul uma vegetação 
variada: floresta equatorial na bacia central do rio Zaire, 
savanas com arbustos no centro do território e, ao sul, uma 
terra desértica, sobretudo na região litorânea ao sul de 
Luanda. Como em outros territórios da África, a 
instabilidade das chuvas e as secas são elementos 
condicionantes da própria história dos povos. Estes foram 
adaptando-se a vários contextos também marcados por 
migrações e invasões de povos africanos em movimento. No 
transcorrer dos séculos suas culturas mantiveram-se, 
transformaram-se ou ainda foram tão modificadas que 
praticamente desapareceram. (LEITE, 2005, p. 562)  
 
 
No Oeste formam-se as  nuvens 
e no Leste se dispersam, 
desabrocham, 
lá, onde as nuvens estão juntas, 
rugindo continuamente, 
iluminando. 

Cântico da tempestade ― Kijuku  
(CARVALHO, 2003, p. 109) 

 

 Abre, desta forma, o presente texto esta passagem do livro da professora Leila Leite 

Hernandez, passagem que nos acompanha já há algum tempo e que simboliza nosso desejo de 

conhecer os diferentes espaços que compõem Angola. 

                                                 
* Professora Adjunta de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Niterói – Rio de Janeiro. E-mail: renataflaviadasilva@gmail.com 
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 E é, também, fruto desse mesmo desejo que a obra do escritor Ruy Duarte de Carvalho 

se faz “paisagem propícia” à nossa observação e análise. Sua construção narrativa nos fornece 

um mapa dessa geografia localizada ao sul do país, ampliando os espaços que discutem e 

representam a sociedade angolana contemporânea. Primeiro de uma série que atingiria seu 

ponto máximo em Vou lá visitar pastores: exploração epistolar de um percurso angolano em território 

kuvale, (1992-1997) (2000), Como se o mundo não tivesse leste (2003), publicado originalmente em 

1977, reúne três narrativas que exploram as dinâmicas sócio-espaciais da região, assim como, a 

estrutura colonial que se sobrepunha às primeiras, no presente narrativo, limitando-as e 

confinando tais indivíduos às determinações de uma lei que não os pertence nem os considera.  

 Tal proposta de “noção geográfica”, segundo Osvaldo Manuel Silvestre, “não se trata 

de recompor uma cartografia amputada; mais radicalmente, parece estar em causa a própria 

impossibilidade (ou a desejável impossibilidade) de cristalização de uma cartografia dos 

territórios da nação” (SILVESTRE, 2008, p. 9). Ainda para o crítico português, no momento 

de construção e ratificação da recém-criada República Popular de Angola,  

 

o que Ruy Duarte de Carvalho faz ao „eleger‟ o Namibe e os mucubais como 
objeto, mundo, alegoria, consiste em dar a ver a esterilidade de um conflito 
sem lugar para todos aqueles que, ao contrário das ideologias pré-modernas 
que fazem coincidir sujeito, sangue e direito, e ao contrário das versões 
modernas que se centram no território (...), há ― tem de haver ― lugar para 
pensar um modelo de (...) cidadania no qual os mucubais e a sua errância não 
sejam o parasita do corpo social mas sua verdadeira instância crítica. 
(SILVESTRE, 2008, p. 9). 
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 A discussão e a representação desses espaços tornam-se necessárias, pois, segundo, Ruy 

Duarte de Carvalho, na ocasião do I Encontro de Professores de Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa, em 1991, 

 

(...) da acção do intelectual e do escritor poderia resultar um produto cujo 
efeito se alargasse para além da sua objeticvação formal e imediata, que daí 
poderia advir a disponibilização de materiais capazes de concorrer para a 
inventariação e a sedimentarização de uma memória nacional e universal à 
nossa medida, que nós próprios [angolanos] teríamos que forjar, reabilitar, 
recriar. (CARVALHO in PADILHA, 1995, p. 74).  

 

 A necessidade de construir o próprio percurso leva o autor a buscar hipóteses outras, 

endógenas, capazes de traçar uma cartografia para o país que, a seu ver, apresenta pontos cegos 

em seu mapa nacional moderno. Para Ruy Duarte de Carvalho, a encapsulização de alguns 

territórios, em nome do progresso, tende a fechar os horizontes de Angola em torno de visões 

redutoras, e quase sempre impostas, acerca dos caminhos a serem seguidos.  

 Sendo preciso, portanto, alterar os traços existentes, Ruy Duarte o faz aliando o 

discurso científico e a poeticidade ao fluxo narrativo, criando, a partir da sensibilidade e 

observação, sua rota de transumância entre o relato etnográfico e a ficção. 

 A “ficção realista”1 desenvolvida pelo autor utiliza, portanto, não o cenário de um 

mundo imaginado, mas um território fisicamente experimentado. “É a imaginação que cria, 

servindo-se do „real‟ como matéria” (HISSA, 2002, p. 118). A representação do território 

kuvale feita pelo autor é, assim, um ato de criação, pois se trata de uma abstração, de uma 

                                                 
1
 O termo „ficção realista‟ é apresentado por Clifford Geertz, em seu livro Obras e vidas. Trata-se de uma 

tradução do termo inglês „faction‟, mescla de fact (realidade) e fiction (ficção), usado para denominar 
textos imaginativos sobre pessoas reais e em épocas reais, cf. referências bibliográficas, p. 184. 
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leitura possível do real observado, uma interpretação, e, por conseguinte, um aceno como 

instrumento de transformação do mesmo.  

 Trata-se de um discurso narrativo que nos apresenta uma interpretação da realidade 

nacional angolana dos anos 70 de um modo novo, para além das cristalizações do passado, 

colocando-a numa condição de estranhamento através da modificação da paisagem, da forma 

discursiva e da ótica, que não a dominante, seja ela nacional ou estrangeira. 

 Tal cartografia evidencia a existência de um outro lugar e de um outro tempo onde 

esses sujeitos agem e interagem com o restante do país e do mundo. Suscetíveis à 

marginalização, ao esquecimento ou à destruição, esses grupos sociais foram (e ainda são, para 

alguns, no que diz respeito à segunda colocação) considerados uma ameaça à hegemonia 

colonial e à dinâmica capitalista do crescimento, uma vez ocuparem espaços transitórios 

(embora limitados ou delimitados em suas práticas rituais e de transumância) orientados pela 

geografia e não pelas leis civis. Vistos como imagens em negativo dos tempos modernos, 

questionados sobre a validade de suas tradições poderiam responder, lembrando Albert 

Manguel, 

 

não com palavras nascidas do que sabem que são, mas com palavras 
cunhadas por aqueles que ficaram de fora e apontam. Todo grupo que é 
objeto de preconceito tem isto a dizer: somos a língua em que somos 
falados, somos as imagens em que somos reconhecidos, somos a história que 
somos condenados a lembrar porque fomos barrados de um papel ativo no 
presente. Mas somos também a língua em que questionamos essas 
pressuposições, as imagens com que invalidamos os estereótipos. E somos 
também o tempo em que vivemos, um tempo de que não podemos nos 
ausentar. Temos uma existência própria, e não estamos mais dispostos a 
permanecer imaginários. (MANGUEL, 2000, p. 35). 
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 O território angolano é variado como variadas são as imagens de seus povos e todas 

são válidas no presente narrativo da nação. Ruy Duarte de Carvalho elege o sul de Angola, a 

região desértica do Namibe, como ponto de observação, ou melhor dizendo, como ponto de 

partida de sua observação e perspectivas. A geografia do sul do país é o cenário desse percurso 

construído com as experiências vividas e com a imaginação. Citando Gaston Bachelard, trata-

se do “espaço vivido. E vivido não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da 

imaginação” (BACHELAR, 1998, p. 19). Constrói sua poética do espaço em prosa, em uma 

cadência rítmica que ora se aproxima do verso ora da perspectiva cinematográfica. 

 Esse olhar não é de forma alguma isento, é fruto da leitura do outro para reconhecer 

também a si nesse cenário. Nesse retrato diminuto do país, a transumância desloca o ponto de 

onde partem as novas perspectivas. 

 A ficção nos apresenta um outro modo, tão verdadeiro quanto os já descritos em 

outras narrativas, de existir na Angola pós-colonial. Esses pastores vivem, simultaneamente, no 

espaço dentro e além das convenções da modernidade e, assim, habitam um lugar intermédio, 

parafraseando Homi Bhabha, capaz de redescrever sua contemporaneidade cultural, sua 

comunidade histórica” (Cf. BHABHA, 1998, p. 27) no universo literário. 

 A multiplicidade do continente africano, não levada em consideração pela dominação 

colonial, faz hoje com que as fronteiras e os limites entre os povos sejam repensados. A causa 

nacional, que durante algum tempo homogeneizou os discursos dentro do país, hoje se 

fragmenta em inúmeras demandas dentro e fora do território do Estado-Nação angolano. Ruy 

Duarte de Carvalho, em seu livro Actas da Maianga, de 2003, nos diz que 
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[a] nação é um dado social que só se realiza na sucessão dos presentes de que 
se faz o curso de uma história comum que acabará por exprimir a dinâmica 
de uma comunidade de interesses. E essa história comum, esse processo, 
aquele que está precisamente em curso, teve um passado, tem um presente, e 
daqui para frente é futuro, projecta-se. (CARVALHO, 2003, p. 222). 

  

A projeção desse futuro deve, segundo o autor, considerar os múltiplos presentes vividos pelo 

povo angolano, sua pluralidade de memórias e trajetórias.  

 Tomando como ponto de partida a obra Como se o mundo não tivesse leste e seguindo a 

carta de navegação deixada pelo autor nas obras seguintes, podemos comprovar, através do 

percurso literário por ele construído, e/ou percorrido ― afinal, “[q]eu se constrói? Um texto 

ou um percurso?” (CARVALHO, 2004, p. 9) ―, sua definitiva votação à terra, ao mundo, e à 

estória (retomando, aqui, os subtítulos da terceira narrativa que compõe a obra) do povo 

kuvale. Um povo à espera de que “a chuva reponha uma ordem no mundo vazio” 

(CARVALHO, 2003, p. 127) ao qual foram destinados na contemporaneidade da nação. 

 Ruy Duarte de Carvalho nos apresenta, portanto, um mapa sensível onde as trajetórias 

humanas, as relações entre os modos de ser e dizer são por ele representadas e interpretadas. 

Neste mundo onde a vida segue como se não tivesse leste, como se não tivesse um lugar 

propício ao desabrochar das nuvens ― e encerrando aqui com as palavras do próprio autor―,  

 

[e]is um mundo pejado de sinais, e que é o espelho aonde o homem se 
reflete, espelho que reflete o mundo. Eis o homem capaz de governar o 
mundo, entender-lhe a fundo, organizar-lhe a marcha. 
Eis o altar de Deus: a terra. Eis o sacerdote: o homem. (CARVALHO, 2003, 
p. 137). 

 

 O homem kuvale, o pastor, sua terra, seu rebanho. 
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 NAVEGAÇÃO POÉTICA PELO ORIENTE DE SOPHIA ANDRESEN 

 

Rita do Perpétuo Socorro Barbosa de Oliveira1 

 

 

BIOGRAFIA DE UM LIVRO E DE UMA POÉTICA 

 

Os poemas do livro Navegações foram escritos quando Sophia Andresen viajou a 

Macau para celebrar o Dia de Camões, em 1977, promovido pelo Conselho da Revolução. 

Sete anos depois, no discurso proferido na entrega do Prêmio do Centro Português da 

Associação de Críticos Literários, em 1984, a poetisa descreveu essa experiência como o 

seu primeiro encontro com o Oriente e que se deu por meio do olhar, quando, no 

amanhecer, ela viu, do avião, o jogo das nuances do azul do céu com o das ilhas da Ásia. 

Ela recordou imediatamente dos primeiros navegadores que chegaram àquele lugar “sem 

aviso prévio, sem mapas, ou relatos, ou desenhos ou fotografias que os prevenissem do que 

iam ver” (1996, p. 7), e fundiu essa primeira visão no passado com a própria imaginação no 

presente. Recordou também do verso de Dante na entrada do Purgatório: “Doce cor de 

oriental safira” (1998, p. 13), em que a imaginação do espaço espiritual dantesco ressalta a 

intensidade da emoção pela mistura de sentidos com a descoberta, pois o azul que se revela 

como “oriental safira” sugere as especificidades que tornam poético o Purgatório dantesco. 

A mesma poetisa adverte que a imaginação do poeta italiano cria o mundo espiritual, 

enquanto ela, Sophia, recria o mundo real. 

                                                           
1 Professora Adjunto do DLLP (Departamento de Língua e Literatura Portuguesa) do ICHL 
(Instituto de Ciências Humanas e Letras) na UFAM (Universidade Federal do Amazonas). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

953 
 

Assim que os poemas ficaram prontos, Sophia quis publicá-los ao lado dos mapas 

desenhados pelos primeiros viajantes, nos quais, segundo a poetisa, 

 

ainda é visível o espanto do olhar inicial, o deslumbramento perante a 
diferença, perante a multiplicidade do real, a veemência do real mais belo 
que o imaginado, o maravilhamento perante os coqueiros, os elefantes, 
as ilhas, os telhados arqueados dos pagodes. E também a revelação de 
um outro rosto do humano e do sagrado. (1996, p. 8) 

 

O olhar que provoca o descobrimento de algo potencializador de um saber 

constitui-se no princípio da poética andreseniana, conforme algumas pesquisas têm 

demonstrado, como a de Maria Sofia Souza e Silva, para quem esse olhar se constitui de 

uma “linguagem capaz de dar a ver as coisas sob novos ângulos” e possuidora de 

implicações éticas (2002, p. 27-32; 2004, p. 219). A esse modo de olhar, segundo lembra 

Sophia Andresen, “os gregos chamavam a aletheia, a desocultação, o descobrimento. Aquele 

olhar que às vezes está pintado à proa dos barcos” (1996, p. 8).  

Para experimentar o real segundo o princípio andreseniano, há que aceitar a 

exigência do desnudamento, despersonalização ou desumanização, que consiste no 

despojamento dos conceitos e preconceitos responsáveis pelo estabelecimento da zona de 

conforto em que transitam os membros de um sistema social, preconceitos e alguns 

conceitos que impedem a transformação do modo de pensar e a aquisição dos saberes.  

O livro Navegações apresenta duas séries de poemas, antecedidas de um poema 

introdutório da obra, intitulado Lisboa; a primeira série, formada por sete peças, é intitulada 

As Ilhas; e a segunda, construída de dezessete textos, é intitulada Deriva. Ressalta-se, antes, 

de continuar a discussão do tema aqui proposto que essa obra andreseniana tem sido 

objeto de muitas pesquisas, sendo uma das primeiras a tese de doutorado de Maria 
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Ascensão Apolônia sobre a memória da expansão ultramarina portuguesa, defendida em 

1994, na USP. 

O poema Lisboa revela a importância da palavra dita, do fato de uma coisa se 

revelar porque é nomeada: “Digo:/ „Lisboa‟/ Quando atravesso – vinda do sul – o rio/ E a 

cidade a que chego abre-se como se do seu nome nascesse” (1996, p. 9). Isso significa que 

as coisas existem independentemente de serem nomeadas, mas se mostram quando 

recebem o nome: “Tudo se mostra melhor porque digo” (Idem, ibidem). A partir de então, 

entre o nomear e a coisa instaura-se a tensão mediada pela correspondência: “Tudo mostra 

melhor o seu estar e a sua carência” (idem, ibidem). A cidade de Lisboa representa esse 

jogo de nomeação “com seu nome de ser e de não-ser” (idem, ibidem). Lembremos que 

seu próprio nome, sendo a corruptela de Ulissipona, remete à hipótese de que Ulisses teria 

aportado em alguma parte do território que hoje é essa cidade. Remete também à 

historiografia de Portugal, misturada com fatos e fantasia, e denuncia conspirações e 

futilidades que levaram o país à derrocada econômica. 

No entrelaçamento de fato e fantasia, observa-se a história das navegações, em que 

Lisboa se torna a imagem de “uma grande barca” a oscilar sobre o Atlântico por ela 

“dilatado”, por ter sido este oceano utilizado como o novo caminho para a chegada aos 

lugares conhecidos por outras rotas terrestres ou até então não alcançados pelo europeu. 

Também, na mesma mistura, encontra-se a imposição da cultura aos povos dos lugares 

onde os navegantes portugueses chegavam, tais como a nomeação das localidades com os 

topônimos de Portugal e o estabelecimento da língua portuguesa como a oficial – que 

ocasionou a criação de outras cidades semelhantes a Lisboa fora desta: “Lisboa cruelmente 

construída ao longo de sua própria ausência” (idem, ibidem). Em síntese, ao dizer 
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“Lisboa”, a poetisa evoca a própria história desta cidade, o que foi e o que é: “Digo o nome 

da cidade/ - Digo para ver” (idem, ibidem). 

Na visão desta cidade, a poetisa remete às crônicas de Fernão Lopes, a episódios de 

Os Lusíadas – Inês de Castro, O Velho do Restelo, O Gigante Adamastor - e a alguns poemas do 

livro Mensagem, de Fernando Pessoa, pela alusão à origem da cidade, explícita no próprio 

nome dela, e ao paradoxo da ação colonizadora portuguesa, que, muitas vezes, estimulava 

os navegantes a saírem definitivamente de suas terras para iniciarem a vida em outro lugar. 

E também remete à atitude dos helenos que, segundo Sophia  Andresen, em O Nu na 

Antiguidade Clássica, passaram a se relacionar com os povos até então considerados inimigos, 

quando viram na troca de saberes a possibilidade de permanência da cultura (1992, p. 111-

124). 

Lisboa, poema de abertura do livro Navegações, é o dizer crítico sobre a história de 

Portugal e ao mesmo tempo o reconhecimento dos motivos de sua glória e declínio 

econômico, e tal repensar funciona como o desnudamento do sujeito poético como ponto 

de partida para a procura de novas possibilidades de reconstruir a história do país, não 

desprezando o que foi experimentado, mas redimensionando o presente. 

A proposta de desnudamento havia sido apresentada pela poetisa no poema de 

abertura intitulado Igrina do livro Geografia, em que ela despe sua veste ocidental diante da 

praia para iniciar a viagem de redescobrimento de Portugal e depois sair com a mesma 

procura para o Mediterrâneo e o Brasil. Ainda no mesmo livro, após o despojamento, a 

poetisa se vê numa gruta sagrada, o centro ou coração de Portugal, organizado como um 

tabuleiro de xadrez. A partir dessa ordem, ela renova seu modo de pensar a morte e a vida, 

ambas sendo mostradas como a continuidade uma da outra.  É esta atitude despojada que 

possibilita a transformação do olhar lançado para si mesma e para o outro. Anteriormente 
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ao poema Igrina, Sophia Andresen havia discorrido sobre o desnudamento no ensaio A 

poesia de Cecília Meireles, em cuja obra a poetisa portuguesa verifica esse ritual poético de 

purificação das atitudes supérfluas para procurar a vida equilibrada, significando o primeiro 

passo de preparação para o encontro com a poesia, entendida como o real, a vida assumida 

com responsabilidade ou com justa regra (1999, p. 69). 

A série de poemas intitulada As Ilhas problematiza e reinventa o primeiro encontro 

com o homem e a paisagem do Oriente. O primeiro poema da série evoca Os Lusíadas, 

após os nautas portugueses terem contornado o sul da África, e o litoral do Oriente ir, aos 

poucos, aparecendo a seus olhos: “o verde espesso e sonolento (...) imóvel sob o nenhum 

vento/ Até a branca praia cor de rosas/ Tocada pelas águas transparentes” (1996, p. 13). A 

paisagem personificada acorda de um longo sono e se doa aos poucos, entregando-se, em 

seguida, completamente ao descobridor: “Então surgiram as ilhas luminosas/ De um azul 

tão puro e tão violento/ Que excedia o fulgor do firmamento/ Navegado por garças 

milagrosas” (idem, ibidem). A violência com que acontece o novo saber agride os conceitos 

do observador e o obriga a modificá-los. A última estrofe do poema possui apenas um 

verso: “E extinguiram-se em nós memória e tempo” (idem, ibidem). Este verso reitera o 

diálogo com o texto épico das navegações e com as cartas e relatos de viagens do período 

do descobrimento ao tornar análogos os atos de descoberta ao longo do tempo e, 

simultaneamente, propor que os gestos realizados depois desse primeiro momento, 

registrados na história, devem ser reinventados. Assim, o poeta prepara-se para a nova 

atitude na viagem de descobrimento a que se propõe - a que nos propõe, vale ressaltar: a de 

olhar o novo como o outro cuja beleza reside na diferença. 

A data do poema I da série intitulada As Ilhas, 1977, reforça a nova atitude, pois 

lembra o contexto em que foi escrito, repito, uma viagem da poetisa a Macau para a 
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comemoração do Dia de Camões, três anos após a Revolução dos Cravos e em pleno 

processo de descolonização daquele território. Como é sabido, a Declaração Conjunta 

Sino-Portuguesa Sobre a Questão de Macau estabelecia que esta passaria a Região 

Administrativa da China no dia 2 de dezembro de 1999, como de fato ocorreu. 

Ressaltamos que, nesse ano de 1977, Sophia Andresen publica O Nome das Coisas, em que 

propõe ao leitor ser o ato de nomear análogo ao de agir. Essa relação fundamenta a poética 

andreseniana e foi pesquisada por Rosângela de Almeida na dissertação de mestrado “A 

Poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen como Renomeação das Coisas”, em 1992, na 

USP. 

O poema VI da mesma série constroi a imagem da procura e conquista do novo 

saber, da conquista do real, diria Sophia Andresen. Por exemplo, o registro da rota 

trafegada, com a observação do movimento dos ventos e da maré, bem como o registro da 

localização dos astros, feitos durante a viagem e modificado em conformidade com as 

circunstâncias: “Navegavam sem o mapa que faziam” (idem, p. 18). O desprendimento dos 

navegantes é acentuado pelo fato de eles terem deixado o conforto e as futilidades da vida 

na corte: “(Atrás deixando conluios e conversas/ Intrigas surdas de bordéis e paços)” 

(idem, ibidem). Junto com o desprendimento dos navegantes, estão suas certezas, dadas 

pela ciência dos sábios, da existência de um novo lugar, restando engendrar o modo de 

encontra-lo: “Indecifrada escrita de outros astros/ No silêncio das zonas nebulosas/ 

Trêmula a bússola tacteava espaços” (idem. ibidem). É por meio da insistência da procura 

que os navegantes conquistam o real: “Depois surgiram as costas luminosas/ Silêncios e 

palmares frescor ardente/ E o brilho do visível frente a frente” (idem, ibidem). 

O poema VII da série As Ilhas evoca a figura emblemática de D. Sebastião: “Difícil 

é saber de frente a tua morte/ E não te esperar nunca mais nos espelhos da bruma” (idem, 
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p. 19). A poetisa inclui-se no grupo daqueles que depositavam os sonhos da volta do 

esplendor de Portugal num mito que impediu o país de redimensionar sua vida 

sociopolítica para, em seguida, desconstruir a antiga expectativa e buscar a transformação 

do país por intermédio de ações individuais e coletivas. Assim entendido, ela propõe a ação 

em detrimento da espera de uma mudança que jamais acontecerá. 

Os poemas VI e VII são datados de 1979, ano final do mandato de deputada na 

Assembleia Constituinte, exercido por Sophia como representante do Partido Socialista. 

Essa década é marcada por muitas conquistas políticas em Portugal, após quase 50 anos de 

ditadura: libertação de presos políticos, término da censura aos meios de comunicação, 

elaboração de nova constituição, primeira eleição para presidente, criação de instituições 

democráticas e início do processo de adesão do país à Comunidade Econômica Europeia. 

A segunda série de poemas, intitulada Deriva, trata dos encontros e desencontros 

durante a navegação: o espanto diante do novo, que representa a perdição para alguns, mas 

também vívidas experiências, segundo se lê nos poemas I, II, III, IV, IX, X, XI e XVI.  

Citando rapidamente o desencontro, os poemas XII e XV (p. 34 e 37 

respectivamente) denunciam a frustração do primeiro encontro, movida pela cupidez, e a 

interrupção da procura da conquista do real por parte dos navegantes. Lisboa, por isso, 

perde seu caráter de pátria. 

Destacando o encontro, concentrado nos poemas de número V a VIII, o poema V 

diz: “Dos homens nus e negros contarei/ E de como não havendo já conosco/ Quem de 

seu falar algo entendesse/ Juntos dançamos p‟ra nos entendermos” (idem, p. 26). Embora 

a navegação seja no sentido da Ásia, a poetisa dialoga com a Carta de Pero Vaz de Caminha 

que relata o primeiro contato com o homem da terra brasilis, um representante do oriente, e 
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nela observa a beleza física, a precaução entre os grupos de homens que tentam se 

comunicar, a troca de presentes e a festa durante o primeiro encontro. 

O poema VI reitera dois gestos do navegante: a comunicação baseada na dança 

entre ele e os habitantes das terras encontradas; e a necessidade de dar notícia dessa outra 

terra e desses outros homens. Em todos os quatro poemas, do V ao VIII, observa-se a 

importância de relatar a descoberta da paisagem e do homem para os tornar reais. O real 

constitui-se de uma categoria cara à poética andreseniana. Em entrevista a José Carlos de 

Vasconcelos, a poetisa diz: “o real é aquilo que emerge e se manifesta. Em termos 

terrestres, é tudo aquilo que se manifesta e eu posso apreender” (1991, p. 9). Ansioso por 

apreender real, o navegante dos poemas aqui relacionados concentra toda sua atenção aos 

pormenores da viagem. 

 O poema VII revela a paisagem e o homem não apenas recém-encontrados, mas 

recém-criados. Juntamente com esses dois gestos acontece o encontro dos homens de 

lugares diferentes e, assim, é reconstruída a imagem do espaço e tempo primordiais. É esse 

gesto que desperta, no homem, o reconhecimento de sua inteireza, de que ele participa da 

ordem cósmica, do mundo belo ordenado, como o chama Sophia Andresen. Ao momento 

de religação da vida com todas as coisas, a poetisa chama de desocultamento ou aletheia. 

 

            O poema VIII reitera o sentido do encontro: 

VIII 
Vi as águas os cabos vi as ilhas 
E o longo baloiçar dos coqueirais 
Vi lagunas azuis como safiras 
Rápidas aves furtivos animais 
Vi prodígios espantos maravilhas 
Vi homens nus bailando nos areais 
E ouvi o fundo som de suas falas 
Que já nenhum de nós entendeu mais 
Vi ferros e vi setas e vi lanças 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

960 
 

Oiro também à flor das ondas finas 
E o diverso fulgor de outros metais 
Vi pérolas e conchas e corais 
Desertos fontes trêmulas campinas 
Vi o rosto de Eurydice das neblinas 
Vi o frescor das coisas naturais 
Só do Prestes João não vi sinais 
 
As ordens que levava não cumpri 
E assim contando tudo quanto vi 
Não sei se tudo errei ou descobri 
1982 
(1996, p. 30) 

 

A poetisa alia o ato de olhar ao de contar, momento em que se processa a análise 

do que foi visto, pela descrição, classificação, comparação por semelhança ou diferença, 

favorecendo o conhecimento e o reconhecimento do que descobriu. A última estrofe revela 

a exigência, no homem, de realizar uma tarefa, não necessariamente aquela que os outros 

propõem a ele, mas a que ele se impõe viver segundo a procura do real e que lhe dá o 

entendimento de que nem sempre alcança a finalidade última da tarefa que intenta executar, 

pois será, muitas vezes, a posteridade que irá avaliar suas realizações. 

E, de certo modo, a avaliação é feita por intermédio da imagem apresentada no 

poema XVII de Deriva, abaixo transcrito: 

 

Estilo manuelino: 
Não a nave românica onde a regra 
Da semente sobe da terra 
Nem o fuste de espiga 
Da coluna grega 
Mas a flor dos acasos que a errância 
Em sua deriva agrega 
1982 
(1996, p. 39) 

 

Sophia Andresen compara, pela diferença, as arquiteturas românica e grega com a 

portuguesa. Esta se caracteriza pelo estilo manuelino, construído com a delicadeza e a 
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fragilidade da flor, em uma alusão à mistura de traços das várias culturas amalgamadas na 

formação do povo português. É esse estilo manuelino, consolidado no auge do poder 

colonizador do país, formado pela conjunção e hibridismo de outros traços, que concentra, 

de certa maneira, os orientes ou os outros eus do homem português. Reitera-se esta ideia 

sobre o estilo manuelino, com a assertiva de Maria Ascensão Apolônia de que, por 

intermédio dele, se manifesta “a consciência que tem a autora de ser a própria linguagem 

patrimônio de um povo e de uma cultura cujos valores, aspirações e idiossincrasias a língua 

continuamente retrata” (1994, p. 163). Ressalta-se, ainda, no estilo manuelino do homem 

português de 1970, década em que os poemas de Navegações foram escritos, a capacidade de 

olhar o homem de cultura diferente, descrevê-lo e, principalmente, de se relacionar com ele 

de modo harmonioso. Entende-se que a poetisa chama a atenção para a marca da alteridade 

no estilo manuelino e propõe o resgate do primeiro encontro do navegante com o homem 

da terra onde ele acaba de chegar, permeado pelo espanto diante do novo e do esforço das 

duas partes para se comunicarem, consagrado pela dança, conforme se lê em um trecho da 

Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa atitude pressupõe o anterior desnudamento da carga 

cultural do português, gesto de que se tratou em parágrafos acima, para aceitar, olhar e se 

misturar com o outro em decorrência do novo momento com que o português se depara. 

A mesma atitude conduz o leitor da obra andreseniana ao texto O Nu na Antiguidade 

Clássica, especificamente quando a ensaísta escreve sobre a arte do helenismo: 

É a arte de uma humanidade aberta a tudo e já científica. É também a 
arte de uma humanidade que, pressentindo a ruína do seu mundo, tenta 
regressar aos mais antigos cultos das forças naturais. A arte de uma 
civilização internacional que, consciente de suas contradições, se dispersa 
em múltiplos caminhos através da vasta diversidade da terra. (1992, p. 
112) 
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Por intermédio desse excerto, compreende-se a proposta da poetisa para o homem 

português reassumir o gesto do navegante que procura o novo, o descobre e a ele se 

integra, compreende-se que o oriente poético construído por Sophia Andresen no livro 

Navegações consiste na revelação de que a procura de conhecer o outro – lugar, homem e 

cultura - motiva a descoberta de saberes e exige permanente transformação do homem 

como indivíduo e como parte do corpo social, sendo assim que ele se aproxima da 

experiência da inteireza. O oriente nasce quando o homem se propõe a descobrir o mundo 

e após cada “espanto” nele se reconhece. 
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FRAGMENTAÇÃO E RESIDUALIDADE ESTÉTICA NA POESIA DE SÁ-
CARNEIRO 

 

        Roberto Pontes1 

 

A fragmentação do eu em Sá-Carneiro não poderia deixar de manifestar-se na 

ordem estilística, isto é, sua “dispersão” o leva a compor uma obra formalmente 

heteróclita. Também as coordenadas estéticas que a balizam se distendem em múltiplas 

direções, opostas ou desdobradas. Uma há que se liga ao passado, à tradição, ao velho; 

outra, apontada para a vanguarda, o futuro, o novo. 

Assim, nela temos uma residualidade estética complexa com raízes assentadas em quase 

todos os estilos de época, a começar pelo Classicismo, e a prosseguir pelo Barroco (ou 

Neobarroco), o Romantismo (mais especificamente o Ultra-romantismo), Realismo, 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo, e o Saudosismo português, mas aspirando a 

integrar-se com as vanguardas mais notórias como o Futurismo, o Cubismo e o 

Expressionismo, além da evidente marca das propostas geradas no seio de Orpheu: o 

Paulismo, o Sensacionismo e o Interseccionismo.  

Convém ainda chamar a atenção para o desiderato da obra poética de Sá-Carneiro, 

nitidamente onírico, que lhe concede certamente o privilégio de poder ser considerado 

precursor do Surrealismo em Portugal, como afirma Carlos Neves d‟Alge. 

Cuidando de traçar parte do perfil estético da obra de Sá-Carneiro, escreve o 

professor e ensaísta: 

 

                                                 
1 Professor Associado do Departamento de Literatura e do Programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal do Ceará. 
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Sá-Carneiro adere à estética paúlica e os seus primeiros poemas são 
escritos ao sabor de uma sensibilidade que se encanta com o vago, o 
subtil e o extravagante. Poeta decadente, vai evoluindo à medida que se 
identifica com o esteticismo órfico. Lê Camilo Pessanha, que lhe é 
revelado por Fernando Pessoa. Procura encontrar no inconsciente novas 
possibilidades de criação poética, os seus versos cheios de sinestesias e 
de novas sensações conferem-lhe uma posição de precursor do 
surrealismo em Portugal.1 

 

Fernando J. B. Martinho, em estudo mais recente, após censurar H. Houvens Post, 

que considera Sá-Carneiro e Fernando Pessoa os “primeiros surrealistas portugueses”2, 

assume posição semelhante à de Carlos d‟Alge e contra-argumenta: 

 
Chamar surrealista a Sá-Carneiro, como já aconteceu [refere-se a Post], 
não faz muito sentido. A presença num poeta de um ou outro dos traços 
da constelação que define o surrealismo não é suficiente para o que 
possamos considerar surrealista. Quando muito, e particularmente nos 
casos em que tais traços adquirem um relevo especial, podemos encará-
lo como um precursor do referido movimento. 3 

 

A fragmentação estética da obra poética de Sá-Carneiro, do prisma como agora se 

põe, já foi observada em inúmeros estudos, muito mais para nela salientarem a influência 

de vários estilos do que, para em seus versos, verem a conseqüência da fragmentação de 

um eu poético. 

Iniciando a indicação do compósito estético-fragmentário modelador da poesia de 

Sá-Carneiro, não podemos deixar de assinalar seu estar à vontade no emprego da medida 

velha, da quadra ao gosto popular, na medida redondilhesca, conforme a traditio ibérica. 

Esta vem a ser a força estruturante de boa parte da produção lírica de Sá-Carneiro, sendo 

talvez a raiz mais longínqua de sua carpintaria poética4.  

As quadras fazem parte da estética fragmentária de Sá-Carneiro. Às vezes servem de 

remate às cartas que escreve, como aquela posta à guisa de post-scriptum, numa das que 
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enviou a Milton de Aguiar, prosaica, é certo, mas reveladora da preferência que Sá-Carneiro 

tinha pelo verso. A quadra é a que segue: 

 
É tão grande que. por certo nem chegaste ao fim. Paciência... 
Nunca disseste se recebeste o “Em Pleno Romantismo” 
O Montez ficou esperado em ciências 
Escreve! Escreve!! Escreve!!! Escreve!!!! (carta, 20.VII.1910) 
 
      

Trata-se de linguagem sem opacidade, despida de atenção métrica, despreocupada 

quanto à rima. Ainda assim a quadra guarda um ritmo, mesmo que seja o da prosa 

desentranhada do gênero epistolográfico, no que se coaduna com o jogo fragmentário 

proposto por Novalis e Schlegel. 

A estética fragmentar relativa ao uso das quadras por Sá-Carneiro também se 

encontra em “Fim”, indicando que o peso da tradição de raiz iberina o acompanhou até os 

últimos momentos. Do mesmo modo, “Caranguejola” se estrutura em torno de quatro 

versos longos, sendo este modo estrófico o preferido por Sá-Carneiro. Noutra carta5, esta 

dirigida a Luís Ramos, o poeta não deixa de recorrer à mesma espécie estrófica ao escrever:  

Perturbadora e linda como um perfume de ilhas misteriosas, toda raiva e 
muito acre, sobretudo muito acre, longínqua e flamejantemente vaga – a 
tua carta, Luís, fez-me tremer. É que ela sabe às coisas que não foram – 
toda ânsia, toda sede de azul... 

 
 

  Quimeras derrocadas!... 
  Folhas caídas... 
  Açucenas negras... 
  Terra! Terra!... 

 

Uma quadra, sim, ao fim de período, sem rigor métrico, mas fonicamente burilada 

pela semi-epístrofe, ou assonância, contida em versos menos extensos, porém muito 

semelhantes, quanto à feitura, aos da carta a Milton de Aguiar.       
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  Fiquemos a seguir com o alerta que Óscar Lopes nos lança ao apontar “certo 

intelectualismo nitidamente estimulado pela colaboração com Fernando Pessoa”6 nos 

versos do torturado companheiro de geração. Há que admitir Classicismo, forçosamente, 

nas ações de planejar, arquitetar e projetar a feitura do texto poético, como ocorreu com 

Sá-Carneiro na maior parte de sua consecução artística7. Afinal, em Sá-Carneiro, o esboço 

sempre precedeu à elaboração, sendo esta uma diretriz classicista.  Seu intelectualismo bem 

pode ser aproximado da matriz classicizante de onde Fernando Pessoa retirou parte de sua 

obra – basta relembrar a maneira clássica do Neopaganismo heteronímico de Ricardo Reis, 

que também se encontra em Alberto Caeiro e António Mora. 

 O diálogo intelectual mantido por Sá-Carneiro com Fernando Pessoa resultou em 

recíprocas influências, ainda que críticos desinformados suponham ter havido 

exclusivamente a deste sobre aquele, suposto que vem a ser um rotundo equívoco. O 

intelectualismo de Fernando Pessoa, entretanto, é uma inegável influência a incidir na obra 

de Sá-Carneiro, antes de tudo quando este pratica “o constante rebusque de „idéias‟ de 

enredo psicológico”, que de resto está intimamente ligado ao “culto de uma missão de 

artista”8 a manter estreita dependência com o ideal de perfeição. O resultado a que chega 

Sá-Carneiro é a depuração estético-lírica de “Caranguejola”, até certo ponto uma reescrita 

de “Males de Anto”9. 

 Não é à toa que Sá-Carneiro recriminará, em Teixeira de Pascoaes e seu 

Saudosismo, a “insuficiente reelaboração intelectual e estilística das vivências da saudade”10. 

Compreende-se, como atitude estética tendente ao rigor do apuro formal, a crítica de Sá-

Carneiro a Teixeira de Pascoaes e seus seguidores, apontando-lhes a insuficiência de 

reelaboração estético-estilística e de burilamento indispensáveis ao aproveitamento do tema 
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da saudade. A propósito, temos esta passagem de carta enviada por Sá-Carneiro a Fernando 

Pessoa em que o autor de Indícios de Oiro faz a crítica aos saudosistas: 

Aí (como aliás em mil outros pontos de seus versos) se evidencia 
exuberantemente que você é não só o grande, o admirável, o estranho 
pensador mas com ele – e acima dele – o maravilhoso artista. Isto é 

endereçado àqueles (àqueles =  Mário Beirão) que admirando-o (pelo 
menos dizendo que o admiram) como poeta ajuntam enquanto você 
intelectualiza tudo – é todo intelectual. Como se a intelectualidade se não 
pudesse conter na arte! Meios-artistas aqueles que manufacturam, é 
certo, beleza mas são incapazes de a pensar – de a descer. Não é o 
pensamento que deve servir a arte – a arte é que deve servir o 
pensamento, fazendo-o vibrar, resplandecer – ser luz além de espírito. E 
quando por vezes é grande arte e não é pensamento, é-o no entanto 
porque suscita pensamento o arrepio que uma obra plástica pode 
provocar naquele que a contempla. Ah! como eu amo a Ideia! (carta, 14. 
V. 1913). 

 

O intelectualismo que aproxima Sá-Carneiro, em parte, do Classicismo, não é a nota 

principal dos versos que elabora, mas nos leva a admitir seu rigor de artista capaz de 

escrever ao amigo, distinguindo dois estratos fenomenológicos11 bem definidos do trabalho 

poético: “Não trabalhar só com idéias – trabalhar também com o som das frases” (carta, 

26.II.1913). Além do mais, oferece-nos o primeiro degrau para compreendermos o 

compósito da fragmentação estética organizadora da poesia de que estamos a tratar. 

Mesmo assim, o poeta, crítico e historiador experto no Modernismo português, 

José Régio, não hesita em afirmar: “este revolucionário é um artista de raiz clássica”12. 

Passemos agora à preferência de Sá-Carneiro pelo hiperbolismo, e à ênfase que o 

poeta pôs na acumulação lexical estonteante, ou no exagero de suas construções sintáticas, 

“certo modo neobarroco”13 de compor o poema. A estes aliam-se a inclinação para o 

bizarro e o fascínio do inusitado, que explodem sobretudo em construções sinestésicas cujo 

objetivo quase sempre é fundir os sentidos visual,  olfativo, gustativo, auditivo e táctil, 
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buscando alcançar a hiperestesia da mais alta gama sensorial e o sexto sentido de seu 

universo poético alquímico, neoplatônico e gnóstico. 

O acúmulo plástico de cores, volumes e planos superpostos, realizado por Sá-

Carneiro, em seus versos, gera quase sempre no espírito do leitor uma aplastação dos 

sentidos. O objetivo do poeta parece ter sido sempre tomar de assalto, por meio do 

excesso ornamental, a subjetividade do destinatário, de modo que a tensão emissora 

instaurada entre opostos que fazem seu dia-a-dia cause sempre uma comoção perturbadora.  

O procedimento é o mesmo conhecido por “subtilização do eu mágico (de que falava 

Novalis) como órgão do conhecimento, hipertenso pela excitação das sensações”14. 

No caso, a tensão neobarroca latente na poesia de Sá-Carneiro não é a mesma que 

temos no Barroco transcendente dominado pela presença do Deus cristão. A tensão 

encontrável nos poemas de Sá-Carneiro tem seus limites na imanência, na tentativa de 

autodivinização do próprio ser. Talvez por isso mesmo se faça tão dramática, à medida que 

o leitor vai chegando aos últimos poemas do infortunado inspirador de Orpheu. 

Quanto ao Romantismo, Sá-Carneiro recolhe o processo de fragmentação na esteira 

daquele que ocorreu a partir dos românticos alemães, tanto do ponto de vista da 

interioridade, quanto da construção estética parcelar. O centramento do real por meio de 

uma ótica estritamente subjetiva, a redução de toda a realidade ao ângulo de visão 

individualista, ególatra, narcísico e megalômano de Sá-Carneiro, pondo em primeiro plano 

a exacerbação do eu, por si, já são suficientes para aproximar a obra poética que realizou 

dos paradigmas poéticos do Romantismo. 

O grotesco, pedra angular da estética romântica, é um dos apoios mais freqüentes 

do poeta; basta mencionar “Feminina”, “Aqueloutro” e “Fim”, que podem ser comparados 

a esgares convertidos em poesia pela dor humana15. Como disse Fernando Cabral Martins: 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

970 

 

“A apoteose de energia que desencadeia, grotesca e gritante, é sublinhada e modificada pelo 

momento de „desolação‟ final” externado pelo poeta a Fernando Pessoa em carta: “Creia o 

meu amigo que é absolutamente assim – sem literatura má, sem paúlismo, afianço-lhe. A 

verdade nua e crua. Quando eu morrer, batam em latas”16. As linhas desta carta de Sá-

Carneiro vão metamorfosear-se em versos do poema “Fim”, processo este que 

qualificamos de reelaboração do fragmento. 

Outro aspecto do Romantismo, que vem muito a propósito da poesia de Sá-

Carneiro, é a preocupação com o singular, entendido este como procura constante da 

genialidade. Esse espírito é comum também a Fernando Pessoa, Almada Negreiros e a 

todos os integrantes de Orpheu17.  

A originalidade excêntrica e apenas existencial de um Santa-Rita Pintor, por 

exemplo, salta à vista de quem quer que examine o momento inicial do Modernismo 

português. As seguidas alusões à própria genialidade, produzidas por Sá-Carneiro, 

Fernando Pessoa e Almada Negreiros, testemunham a importância atribuída à idéia de 

gênio por todos aqueles que fizeram Orpheu. 

É conveniente situar essa busca de originalidade dentro da fragmentação estética 

predominante no seio do grupo. Oportuno é lembrar que Sá-Carneiro recriminou em 

Santa-Rita Pintor a disposição deste de “ser servilmente futurista – e não ele próprio” 

(carta, 03.XI.1915). Deixa claro, com isso, que o caminho a seguir é outro: a não obediência 

a “escolhas e estilos comuns, e o Modernismo segundo Sá-Carneiro e Pessoa torna-se uma 

libertação de todas as cadeias poéticas.”18. 

Fernando Cabral Martins compreende essa libertação enquanto impulso para o 

novo, “doença-de Novo”, na expressão de Fernando Pessoa, que “não suporta senão a 
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originalidade, logo nenhuma semelhança se pode forjar entre a arte de dois artistas 

diferentes.”19. 

Preferimos associar essa originalidade ao culto romântico da genialidade porque a 

manifesta vontade ou os textos artísticos, os egos ou alter egos, deixam patente a atitude 

romântica dos integrantes de Orpheu ao se quererem gênios artísticos. Isso não os impediu 

de conseguirem resultado até certo ponto enriquecedor do modo de enunciar romântico.  

Se este punha ênfase na “coincidência entre os sujeitos da enunciação – a figura do 

Autor – e do enunciado – o „eu‟ do poema – torna-se radical.”20. Com o Paúlismo, 

entretanto, o sujeito da enunciação é tornado uma função do texto. O que os de Orpheu 

põem na práxis é a dissociação da coincidência romântica entre os sujeitos da enunciação. 

Assim, os poetas de Orpheu chegam ao processo de despersonalização muitíssimo 

conhecido, o qual em Sá-Carneiro resta estrangulado porque é ele portador de uma 

impressionante sinceridade romântica que o despe diante de todos nós. José Régio, que 

antes já afirmara ser Sá-Carneiro um “artista de raiz clássica”, também se vê levado noutro 

momento – referindo-se aos temas da consciência da queda, do paraíso perdido, da ânsia 

de infinito e da tentação do desconhecido na obra do autor – a escrever: “o poeta é um 

romântico, e um dos mais sinceros, direi ainda que não só pelo gosto desses temas 

essenciais senão que também pelo tom confessional das suas criações”21.         

Dentro dessa poética da fragmentação estética ora esboçada, é oportuno sublinhar 

um dos modos de que se reveste na atração que o Romantismo exerce sobre Sá-Carneiro. 

Trata-se do matiz ultra-romântico por ele mesmo indiciado em carta (22.VIII.1915) quando 

explica ao amigo Fernando Pessoa detalhes da trama da “Novela Romântica”: “um enredo 

ultra-romântico: um Antony interseccionista, numa palavra”, alusão a um dos mais célebres 
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personagens da literatura romântica ao lado de Werther e da Dama das Camélias, 

mencionados os três também num episódio do conto “Ressurreição”.     

 Particularmente gritantes nos versos de Sá-Carneiro são a auto-ironia e a morbidez, 

duas constantes na estética romântica, em especial no Ultra-romantismo de sua terra. Não 

vai nessa afirmação nenhum absurdo, pois o próprio poeta, ao refletir sobre as diferenças 

existentes entre a poética dos realistas e a que praticava, cogitou haver “um remoto elo de 

parentesco entre o ultra-romantismo” (carta, 26.II.1913) e a que provinha do seu fecundo 

diálogo estético com Fernando Pessoa.  

O Ultra-Romantismo de Sá-Carneiro, reconhecido pelo próprio poeta, abona essa 

nota referente à fragmentação estética da obra estudada, aprofundando-lhe a complexa 

residualidade textual. 

No que tange ao Realismo, é certo que Óscar Lopes vê na literatura de Sá-Carneiro 

e, naturalmente, em sua poesia, uma “aposta contra Cesário”22. No entanto, se, por um 

lado, temos, nos versos do autor de Indícios de Oiro, o “apogeu da ânsia de desrealização que 

opõe esta poética ao realismo de Cesário Verde”23, por outro, o desventurado poeta de 

Camarate herda daquele, “pequenas ressacas de ternura pelas coisas vulgares, pequenas 

desforras obtidas pelo Realismo à Cesário”24. 

Sá-Carneiro abre seus olhos à cidade moderna, Paris de seus desvelos, e para o que 

nela vem a ser espetáculo, sonho, e, antes de tudo, anseio de luxo e poder. Assim, 

passagens de sua obra há em que o deambulador é, ao mesmo tempo, o voyeur, a descrever 

minimamente o real cotidiano25, como nestes versos de “O Lord”: “Milord reduzido a viver 

de imagens/ Pára às montras de jóias opulentas/ Num desejo brumoso”26, ou nestes de 

“Elegia”: 
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Ó grande hotel universal 
Dos meus frenéticos enganos 
Com aquecimento-central, 
Escrocs, cocottes, tziganos... 
 
Ó meus cafés de grande vida 
Com dançarinas multicolores... 
– Ai, não são mais as minhas dores 
Que a sua dança interrompida...27 
 
     

Não recusa, entretanto, o método experimental-descritivo concernente ao 

Realismo, ainda que dele faça uso com moderação: “Pinturas a „ripolin‟/ Anúncios pelos 

telhados”.  

A realidade se converte em poesia, no caso específico de Sá-Carneiro, por força de 

um natural sortilégio de floração espontânea: “É como o encanto das grandes paredes „a 

ripolin‟ e dos anúncios eléctricos pelos telhados de que falo na mesma quadra” (carta 

07.VIII.1915) , diz ele a seu companheiro de aventura estética e correspondente, Fernando 

Pessoa, comentando o efeito dos detalhes citadinos sobre seu ânimo acicatado. 

Há um relativo Realismo, decorrente do impacto e da supremacia da cidade 

moderna sobre a subjetividade de um indivíduo atônito e nostálgico da Unidade, que se 

sobreleva nos versos de Sá-Carneiro, porque ele era o referido indivíduo rendido ao 

anonimato que Paris lhe proporcionava, em flagrante contraste com sua aspiração 

megalômana a um status deífico. 

Mas o Realismo à Cesário abre brecha para que a obra de Sá-Carneiro, também 

neste estilo, tenha parte fragmentária.       

O Realismo em apreço é o permitido pelo cotidiano nada alegre, o mais au rez de 

chaussé possível, condizente com a miúda rotina existencial do poeta. Temos, por exemplo, 

em poemas como “Abrigo” e “Cinco Horas”, ambos de setembro de 1915, notas de 

“experiência de namorada e de outros pormenores por vezes já provocativamente 
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prosaicos, embora ainda alternando com poemas coados pelo seu desejo astral de luxo 

desmedido”28. 

Não podemos deixar de ler como atitude estética realista as seguidas tentativas de 

autocompreensão e auto-retrato poéticos levados a cabo por Sá-Carneiro. Afinal, o método 

experimental-descritivo peculiar ao Realismo é o exercitado pelo seu ser narcísico, que 

sempre se desespera  com a imagem que de si próprio faz. 

Mas a radicalidade do processo de autocompreensão de Sá-Carneiro caminha célere 

para aquele que é o “pequeno conjunto dos poemas mais pateticamente auto-sarcásticos”29 

da Literatura Portuguesa. A partir de “Caranguejola”, o poeta passa a uma gradação mais 

atilada do ato de conhecer-se e, aprofundando seu Realismo, logo atinge o patamar do 

Naturalismo quando mergulha no desespero e cede à mais desapiedada auto-invectiva. 

Todos sabemos muito bem quais são os poemas em que Sá-Carneiro já se mostra despido 

de auto-estima. Estão eles reunidos sob a rubrica “Últimos Poemas”, na edição da obra 

poética sob organização de António Quadros, datando de novembro de 1915 até o ano 

fatal de 1916. 

A respeito dessa gênese naturalista da obra de Sá-Carneiro, temos o seguinte 

comentário de Fernando Cabral Martins, que julgamos por bem transcrever, 

principalmente porque explica a poesia naturalista do autor, que tem antecedentes no 

teatro: 

 
É, assim, no teatro naturalista que se formam os temas de Sá-Carneiro, e 
é de um mote naturalista que faz variações de 1910 a 1913: de Amizade, 
peça hoje quase ilegível, a A Confissão de Lúcio, romance cujo poder de 
comunicação resiste ao tempo. Com Sá-Carneiro, o Naturalismo e o 
Simbolismo revelam-se compatíveis, ou combináveis – o que já tinha 
sucedido, de resto, com Zola, Huysmans ou Ibsen. A natureza paradoxal 
dessa raiz poética é dada pela coincidência, no ano de 1913, da escrita de 
Alma, história de um Naturalismo burguês de interior, e de O Teatro-
Arte, que pertence a outro mundo.30 
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**************************************************************** 

  Uma impostação realista vem a ser, por exemplo, a tentativa de descrever-se física 

ou espiritualmente, com o claro objetivo de orientar-se na existência. Adoção franca do 

Naturalismo, em contrapartida, é a que temos quando o poeta se vê rendido à miséria 

humana, vivenciada com intensidade e amargor, ou quando assume a degradação, 

pervertendo a própria imagem, até afrouxar os laços que a regulação da escrita lhe 

concedera para controlar “le déreglement du sens” herdado de Arthur Rimbaud31. 

Mas “o Naturalismo que o teatro e certos contos revelam tem Cesário como 

referência oculta”32, sendo evidente a predileção de Sá-Carneiro por temas como o incesto 

e a inversão sexual, entre outros, que pontilham desde o início sua obra em prosa.  

No princípio do século, em Portugal, o Naturalismo teve espaço e voga no teatro, 

por onde começou a atuação artística de Sá-Carneiro. As peças de então privilegiavam 

temas trágicos relativos à hereditariedade, a casos clínicos, à luxúria, a triângulos amorosos, 

à homossexualidade, sendo óbvio o pendor naturalista de Sá-Carneiro. 

Fernando Cabral Martins também parte do Simbolismo, que vem a ser a mais 

pronunciada marca estética da obra poética de Sá-Carneiro, tentando compreendê-la por 

esse prisma. Estuda o “Sá-Carneiro simbolista” nele destacando a “ânsia”, que identifica 

com ideal e sonho, e ainda com desamparo e medo, ressaltando-lhe mais outras características da 

escola nos seguintes termos: 

 
A natureza de “ânsia”, palavra-chave, é assim, a mesma do símbolo.A 
poesia de Sá-Carneiro não é, porém, um puro avatar da escola simbolista. 
O gosto pelo Ultra-Romantismo de Antony ou as afinidades com o 
Expressionismo, reveladas no projecto que expõe a Pessoa de uma 
Novela Romântica ou em várias das suas definições (nas cartas a Pessoa) 
da beleza, mostram que a sua escrita é sobretudo atraída pela 
supercodificação hiperbólica, mais do que pelo amor de certas modas do 
luxo, da melancolia ou dos “raros vocábulos”. Isto é, o seu trabalho é 
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uma arte de construção, uma forja de sintaxes múltiplas, uma féerie 
planificada que transforma a escola do Símbolo em arte moderna.33 

 

Fernando Cabral Martins entende que Sá-Carneiro continua a tradição de 

Baudelaire e Mallarmé, vendo-o chegar aos limites da liberdade técnica e imaginativa, 

justamente dois requisitos fundamentais do Modernismo. Mesmo havendo vivido a maior 

parte de sua fase produtiva em Paris, seus versos entremostram bem mais o tributo devido 

aos simbolistas portugueses – Nobre, Pessanha – do que a Verhaeren ou Appolinaire. É 

preciso deixar claro que o Interseccionismo de Sá-Carneiro – em que pese a proposta de 

Fernando Pessoa ter sido aperfeiçoada no estreito diálogo intelectual entre ambos – é 

muito mais uma adequação ao Simbolismo do que adoção integral da fórmula pessoana.  

Mas a diretriz estética simbolista que se tem na obra de Sá-Carneiro pode ser 

entendida como o aguçamento máximo do programa romântico cuja raiz se encontra no 

fragmento 116 atribuído a Friedrich Schlegel, que estabelece:  

 
A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua destinação 
não é apenas reunificar todos os gêneros separados da poesia e pôr a 
poesia em contato com filosofia e retórica. Quer e também deve ora 
mesclar, ora fundir poesia e prosa, genialidade e crítica, poesia-de-arte e 
poesia-de-natureza, tornar viva e sociável a poesia, e poéticas a vida e a 
sociedade, poetizar o chiste, preencher e saturar as formas da arte com 
toda espécie de sólida matéria para cultivo, e as animar pelas pulsações 
do humor.34 

 

É certo que, neste fragmento, Schlegel propõe uma saturação poética das artes com 

materiais de proveniências diversas, equivalendo isso a admitir a residualidade cultural e 

estética mais heteróclita possível. O Romantismo trabalhou para instituir o fragmento 

como gênero, mas não lhe competiu levar a cabo a empreitada. Com o Simbolismo, o 

Modernismo e a Vanguarda é que ocorre a “apoteose da estética do fragmento. Os 

próprios ready mades de Duchamp podem ser entendidos como fragmentos.”35  
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Pensamos que tanto quanto as obras de Marcel Duchamp, os “poemas 

incompletos”  – expressão do próprio Sá-Carneiro – , aqueles que ele vai mostrando 

gradualmente a Fernando Pessoa na célebre correspondência, consolidam, na literatura 

portuguesa, uma feição nova de fragmento poético, bem ajustada ao que se denominou, no 

âmbito de Orpheu, por “simbolismo modernista”. Esta expressão quer designar o ato de 

compor ao embalo das mais várias tendências ou recortes, como o fizeram Sá-Carneiro e 

Fernando Pessoa, sendo deste último a esquisita justaposição estética que, entretanto, 

ganha sentido no quadro da fragmentação36. 

Para entender o caráter bizarro da expressão usada por Fernando Pessoa, devemos 

levar em conta que o Modernismo português tem o Simbolismo por referência e ponto de 

alavancamento. Nas páginas das revistas simbolistas, os autores de Orpheu são publicados, 

pela vez primeira, ao lado de sacerdotes do símbolo como Eugênio de Castro e Camilo 

Pessanha, entre outros. Tanto o Simbolismo de Pessanha foi base e ponto de apoio para os 

primeiros modernistas, que isso se reconhece através da afirmação significativa de um 

deles, António Ferro, no corpo de uma recensão dedicada, em 1920, a Clepsidra37: “A nossa 

geração tem um missal. Saiu o livro de Camilo Pessanha”.  

Desse modo foi que se deu a dinâmica geracional38 daquele tempo, e eis por que a 

expressão “simbolismo modernista” espelha uma mentalidade aliancista, que parece ter 

sido a política adotada pelos de Orpheu em relação aos simbolistas. 

No caso de Sá-Carneiro, sua poesia parte do Simbolismo, da mesma forma que o 

Modernismo e a Vanguarda o fizeram. O Simbolismo e o Modernismo atuaram tão 

harmonicamente em Portugal que Maria de Lourdes Belchior, mesmo quando pretende 

apontar a persistência da tradição simbolista no seio do segundo, registra: “o simbolismo 
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em Portugal só tem realidade na geração de Orpheu”39. Por essa via chegamos ao 

Modernismo, e neste, ao vanguardismo.          

Por outra parte, a vanguarda de “Manucure” é muito mais uma composição em 

contraponto com a escrita simbolista. Da influência de Pessanha, nem se fala. Fernando 

Cabral Martins desmontou com raro brilho a resposta de Sá-Carneiro ao inquérito “O Mais 

Belo Livro dos Últimos Anos”, dada ao jornal República, em abril de 1914, na qual não só 

homenageia  Pessanha, como ainda demonstra a própria habilidade poética. Após 

transcrever o texto da resposta em apreço, Fernando Cabral Martins comenta: 

 
Um dos segredos do parágrafo dedicado a Pessanha é a sua variada 
metrificação subliminar, que pode ser exemplificada pelos 
hendecassílabos de arte maior que o marcam: „Ouvindo pela primeira vez 
os seus versos‟ / „mais intensas a Ouro e gloriosas de Almas‟ / 
„estilizando-as em ritmos e sortilégio‟ / „Pompa heráldica, sombra de 
cristal / zebradamente roçagando cetim‟; ou pelos hexassílabos que com 
eles se harmonizam: „Rodopiantes de Novo‟ / „astrais de Subtileza‟ / 
„mágicas pedrarias‟ / „ritmos de sortilégio – / cadências misteriosas, / 
leoninas de miragem, / oscilantes de vago, / incertas de Íris‟. Este 
parágrafo sobre Pessanha é, assim, a variante em prosa de um poema a 
existir.40 

 

E, além disso, – acrescentamos – se é um exemplo mais do que incontestável da 

raiz simbolista portuguesa existente nos versos de Sá-Carneiro, comprova a fragmentação 

textual como matriz compositiva do poeta 

Já Óscar Lopes se detém no substrato saudosista da lírica de Sá-Carneiro ao 

escrever: 

Nas condições culturais portuguesas, estas preocupações assentam num 
directo legado do saudosismo como escola. A saudade pessoal, 
nomeadamente ligada à sua infância numa quinta de Camarate, detecta-se 
já nos textos adolescentes em prosa e verso e insere-se frequentemente, 
por vezes de modo incoerente ou entrecortado, nas novelas e nos 
poemas da maturidade; termos do saudosismo literário, como saudade, 
bruma, vago, distância, além, Outono, percorrem insistentemente a obra 
de Sá-Carneiro.41 
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Por volta de 1912, o jornal República colhe, junto aos mais destacados intelectuais 

portugueses, opiniões acerca do momento literário. A conclusão é estampada em suas 

páginas num clima de pessimismo, constatando-se que a literatura portuguesa passava por 

crise muito grave.  

É que já falecidos os escritores exponenciais do século XIX (Eça de Queirós, 

Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, Cesário Verde, António Nobre), tanto na prosa 

quanto na poesia, o quadro revelava o vácuo que o desaparecimento de tais escritores 

deixara. A atenção dos intelectuais de então se voltava para a revista A Águia, publicada no 

Porto, órgão oficial da Renascença Portuguesa, cujo propósito era renovar o pensamento e 

a mentalidade da época em que se dava farta produção poética. Nuno Júdice nos faz ver 

que: 

 
Bem cedo se definem duas orientações antagônicas: uma, a dominante, 
conduzida por Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra, e onde se 
inserem Mário Beirão, Antônio Correia de Oliveira e Afonso Lopes 
Vieira, vai no sentido de revalorizar o Passado e as virtualidades 
renovadoras que ele contém, o que se exprimirá sob o rótulo de 
Saudosismo; a outra, defendida por Raul Proença e António Sérgio, mais 
positivista, ia no sentido de uma atenção ao progresso e à modernização 
das estruturas sociais, econômicas e políticas do País. Foi o Saudosismo, 
pela força própria do termo, que mobilizou as referências.42 

 

A afinidade formal de Sá-Carneiro com o Saudosismo de Teixeira de Pascoaes era 

tanta, que este último, radical adversário do Futurismo, considerava Sá-Carneiro único 

“verdadeiro poeta”do “movimento futurista”, “poeta de raiz porque [...]  nada estilizado”43. 

Talvez até porque reconhecesse, nos primeiros versos de Sá-Carneiro, os atributos do 

Saudosismo – o “vago”, a “subtileza” e a “complexidade” – retomados por Fernando 

Pessoa na formulação do Paúlismo, aquele “além de alma” que Fernando Pessoa 
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reconhecia e proclamava em alguns dos integrantes da Renascença Portuguesa, visível na 

poesia de Sá-Carneiro. 

O Saudosismo, que vem a ser a saudade pessoal elevada ao plano estético, está em 

Sá-Carneiro, desde que sente e estiliza, tomando por base sua infância na quinta de 

Camarate, presente nos escritos da adolescência, quer em prosa, quer em verso, vindo a 

inserir-se ainda nos poemas da fase definitiva de sua obra. 

A seleção lexical de Sá-Carneiro inclui termos como saudade, bruma, vago, distância, 

além, Outono, cruz, reza, entre outros, com campo semântico afeto ao alegórico, ao litúrgico e 

ao devocional44, pertencentes ao repertório simbolista, mas que também compõem o 

universo vocabular decadentista. 

Há, na obra de Sá-Carneiro, uma freqüente reelaboração da saudade, que se acopla 

à tradição literária portuguesa consolidada a partir de nomes como os de Bernardim 

Ribeiro, Luís de Camões, Teixeira de Pascoaes e António Patrício.  

Na prosa de Sá-Carneiro – precisamente no conto “Recordar é Viver” – há uma 

personagem feminina a morrer de saudade no quintal da felicidade pretérita. A crítica tem 

estabelecido um paralelo entre este sítio fictício e o da Quinta da Vitória, motivo dos versos 

de Sá-Carneiro aos treze anos de idade. Outro aproveitamento do mesmo sítio, de 

evocação noturna e saudosa, está na primeira parte de “A Grande Sombra”, conto incluso 

no volume Céu em Fogo. Nos poemas de Sá-Carneiro temos, em vários passos, alusões a 

livros infantis coloridos, objetos e fatos concernentes ao tempo de infância vivido em 

família.  

Em “Rodopio”, oitava estrofe, o pouco de real que comparece diz respeito a essas 

lembranças, por sinal parentéticas, como se quisesse o poeta ressaltar o fragmento no 

conjunto: 
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(Há incensos de esponsais, 
Há mãos brancas e sagradas, 
Há velhas cartas rasgadas, 
Há pobres coisas guardadas – 
Um lenço, fitas, dedais...)45 

         
 

Mergulhando no passado através da memória involuntária e fazendo uso da técnica 

do inventário com muita leveza, o poeta destaca a “nostalgia das coisas vulgares da vida: 

muita, muita ternura”, como sublinha em carta a Fernando Pessoa, de 10 de maio de1913. 

O senso da saudade lhe é tão aguçado, que a fixação do instante – na verdade uma 

pulsão contra a morte – capta a hora presente como se fora já transcorrida, dando-se a 

superposição de tempos incompatíveis entre si, conhecida por anacronismo. Se, na 

narrativa de “O Fixador de Instantes”, há uma referência a “saudades do passado, do 

futuro e do presente” que estabelece a indistinção temporal referida, em “Escala”, diz o 

poeta: “Oh! regressar a mim profundamente / E ser o que já fui no meu delírio...”, versos 

que contemplam uma tentativa de apresamento do estado fluídico do ser. 

A reelaboração, procedimento usado por Sá-Carneiro para constituir arte no estado 

do fragmentário, está patente na novela “A Grande Sombra” e ainda em muitos de seus 

poemas. Já dissemos como nela se elabora a saudade, do mesmo modo que o faz em 

“Partida”: “Vêm-me saudades de ter sido Deus...”; em “Inter-Sonho”: “Reminiscências de 

Aonde / Perturbaram-me em nostalgia...”; em “Estátua Falsa”: “As sombras que eu 

dimano não perduram, / Como Ontem, para mim, Hoje é distância”; em “Dispersão”: 

“Perdi-me dentro de mim / Porque eu era labirinto, / E hoje, quando me sinto, / É com 

saudades de mim. [...]  Para mim é sempre ontem, / Não tenho amanhã nem hoje: / O 

tempo que aos outros foge / Cai sobre mim feito ontem.”. 
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São muitas as reelaborações da saudade na obra poética de Sá-Carneiro que, às 

vezes, chega até a reminiscência pré-natal ou a uma aspiração post mortem46. A observação de 

Óscar Lopes condiz com os versos de “Sugestão” no que respeita à sensação de finamento: 

    
As companheiras que tive,  
Sinto-as chorar por mim, veladas, 
Ao pôr do Sol, pelos jardins... 
Na sua mágoa azul revive 
A minha dor de mãos finadas  
Sobre cetins...47 
      

     
   Com João Gaspar Simões completaremos a comprovação da primeira parte da 

assertiva feita linhas antes, acerca da complexa residualidade estética da obra de Sá-Carneiro. 

Diz-nos o crítico presencista, observando a passagem do autor da prosa à poesia: 

A sensibilidade do poeta era por demais naturalmente paúlica – isto é, 
decadentista – para necessitar de qualquer adaptação deliberada a um 
cânone de escola (...) Nada fazia prever, todavia, que este analista de 
estados de espírito complexos, com sérias afinidades decadentistas, 
aparentemente fixado na prosa, a melhor forma de captação desses 
remoinhos de nervos, se voltasse entretanto para a poesia e viesse a 
revelar-se o poeta mais profundamente modernista da geração de 
Orpheu.48 

 

Em meio ao rodopio das múltiplas soluções estéticas que pontilham nos versos que 

escreveu,  Sá-Carneiro não hesitou em tomar uma direção prospectiva alijadora da 

lembrança quando disse “ter saudade já do futuro”49 em carta ao amigo Fernando Pessoa, a 

quem coube, aliás,  sintetizar com argúcia a gênese e a composição estética de Orpheu, que é 

também a da obra de Sá-Carneiro: 

 
We descend from three older movements – French “symbolism”, 
Portuguese transcendentalist pantheism, and the jumble of senseless and 
contradictory things of which futurism, cubism and the like are 
occasional expressions, though, to be exact, we descend more from the 
spirit than from the letter of these.50 
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Fernando Pessoa destaca, bem a propósito, o estado de fratura estética em meio ao 

qual fluía o curso do Modernismo em 1915, “a miscelânea de coisas contraditórias” por ele 

mencionada, que é também para nós o estatuto da fragmentação estética refletida nas obras 

de quantos foram poetas de Orpheu. 

Esses abonos seriam bastantes para consolidar nossa afirmação concernente à 

complexa residualidade estética da poesia de Sá-Carneiro, se não lhes faltasse uma referência ao 

matiz expressionista que nela subsiste. E quem melhor discorreu sobre o assunto foi João 

Maia, em trabalho cujo título é “Mário de Sá-Carneiro, poeta expressionista”. Escreve Maia: 

 
Sá-Carneiro foi, na nossa poesia, o modelo mais acabado do 
expressionismo e isso pouco tem sido dilucidado pelos críticos. E que 
vem a ser o expressionismo? A nosso ver, o expressionismo, que 
constituiu uma escola notabilíssima na literatura alemã nas primeiras 
décadas do século XX, dá-se em poesia quando a expressão verbal  
desbotoa e se desfralda como um verso retórico e dele tem as primeiras 
aparências; mas, vendo melhor, notamos que não descaiu na retórica 
porque o fôlego, o sopro, a inspiração do vate é de tal ordem e presença 
que o espavento das palavras é obrigado a servir um intuito profundo e a 
não viver por si.51 

 

Ao nosso ver, João Maia quer deixar patente que o Expressionismo vem à tona 

toda vez que a expressão verbal “desbotoa” e se “desfralda”. Ora, com o primeiro termo, 

João Maia quer explicitar que a expressão se põe à vontade, se abre, se solta, se desabafa, 

mas que também perde a cor, a viveza, e amortece. O segundo termo é usado na acepção 

de agitar-se, tremular e – por extensão – fazer-se tortuosa. Uma terceira palavra de que 

João Maia faz uso deve ter seu sentido esclarecido. “Espavento” lhe serve, no caso, para 

qualificar certa maneira pomposa, aparatosa e espetacular no emprego dos vocábulos,  que 

Jorge de Sena prefere chamar de “luxos de cenário”52. Esta nos parece ser a característica 

do Expressionismo literário identificado por João Maia na poesia de Sá-Carneiro. É 
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indiscutível que aí a expressão se abre mas termina por desbotar-se, convertendo-se em 

sinuosa e cheia de pompa. 

Acerca do Expressionismo que há na literatura do poeta, Fernando Cabral Martins 

escreveu em sua tese já por diversas vezes utilizada no presente estudo: 

 
Os prestígios do sofrimento, a proximidade e a ternura que as derrotas 
criam, a esperança ideal que por contraste desencadeiam, eis o que é mais 
complexo e belo que a alegria crua e a admiração sólida. São prestígios 
aprendidos em Cesário e revistos pelo seu cada vez mais autoconsciente 
expressionismo. “Aquele que procura a beleza, o roxo e o crispado” – ele 
– desde o primeiro poema de 1913 até 1916.53 
 

Particularmente precioso para formarmos idéia do Expressionismo verbal de Sá-

Carneiro é a apresentação que este faz a Fernando Pessoa do poema “Aquele Outro”: 

“Aquilo ou fica tal e qual assim, estapafúrdio e torcido – ou se deita fora. Eu não sei nada.” 

(carta, 03.II.1916). 

Por isso é que, na tese de sua autoria, Dieter Woll se detém nas afinidades do poeta 

com o Expressionismo54 e João Pinto de Figueiredo tenta sintetizar a poesia de Sá-Carneiro 

apontando-lhe o jaez “expressionista por temperamento e decadentista por necessidade”55.   

Quanto a mais esta direção da compósita lírica de Sá-Carneiro, sobretudo as feições 

sensacionista e interseccionista de que se reveste, vale reproduzir as anotações apontadas 

por Antônio Quadros: 

 
é contudo com aquelas duas últimas correntes que mais se identifica. A 
certo nível poderíamos em verdade definir a sua poesia como 
sensacionista, na medida em que tudo nela parte das sensações, em 
exaltação e em sublimação, para o Oiro dos sentidos magnificados, via 
de acesso a um mundo ideal; e também como interseccionista, 
procurando efeitos por assim dizer alquímicos das intersecções 
(contrastes e cruzamentos inesperados) de sensações (em especial 
cromáticas), de imagens e de ideias. São efectivamente interseccionistas, 
como ele próprio viria a dizer, as associações características do seu estilo 
de ficcionista, tais como noite tigrada, sedições de Prata, uparam-me 
tronos de marfim, zebrante intensidade, etc.56 
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Já é por demais sabido que Paúlismo, Sensacionismo e Interseccionismo foram 

propostas estéticas específicas do grupo de Orpheu e que estas se definiram em boa parte 

com base no diálogo epistolar havido entre Sá-Carneiro e Fernando Pessoa. Ainda que do 

referido intercâmbio só possamos contar com os textos do primeiro, sabemos, por outros 

escritos do segundo, quanto foi decisiva a palavra do amigo na formulação destas três 

estéticas modernistas. 

O Paúlismo vai buscar no Saudosismo o “vago”, o “sutil” e o “complexo”, 

consoante Fernando Pessoa nos artigos que escreveu para A Águia em 1912. “Impressões 

do Crepúsculo”, poema mais conhecido como “Pauis”, palavra com que se inicia, é 

considerado um texto programático. Mostrado este poema ao músico Rui Coelho, amigo 

comum dos autores de Indícios de Oiro e de Mensagem, a recepção foi adversa. Pondo-se em 

dúvida quanto à qualidade de “Pauis”, Fernando Pessoa escreve então a Sá-Carneiro 

pedindo-lhe uma opinião franca, a deduzir-se da resposta enviada de Paris: 

Quanto aos Pauis. Como pede, vou falar-lhe com franqueza. E peço-lhe 
que me acredite. É uma vaidade realmente, mas peço-lhe que me 
acredite. Eu sinto-os, eu compreendo-os e acho-os simplesmente uma 
coisa maravilhosa; uma das coisas mais geniais que de você conheço. É 
álcool doirado, é chama louca, perfume de ilhas misteriosas o que você 
pôs neste excerto admirável, aonde abundam as garras. Assim além do 
sublime primeiro verso que listra fogo, há estes magistrais que destaco: 
 
     Ó que mudo grito de ânsias põe garras na Hora 
     Que pasmo de mim anseia por outra coisa que o que chora? 
 
     Fluido de auréola, transparente de foi, oco de ter-se... 
     Ó mistério sabe a eu ser outro... luar sobre o não conter-se. 
 
e isto que me faz medo, não sei por quê: “A sentinela é hirta e a lança 
que finca (?) no chão – É mais alta do que ela”, para lhe não copiar toda 
a poesia. [...] E abstraindo o que digo (que não é nada) todo o conjunto é 
sublime. Quem escreve coisas como esses versos é que tem razão para 
andar bêbedo de si. Desculpe-me não me alargar mais em considerações. 
Confesso-lhe que isso é uma maravilha; pormenores trocaremos este 
Verão, logo no começo de Julho (isto dentro de apenas dois meses), aí 
em Lisboa. Suplico-lhe que me acredite. Eu posso errar, mas digo-lhe o 
que penso, só o que penso. E sabe: eu não acho os Pauis tão nebulosos 
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como você quer; acho-os mesmo muito mais claros do que outras 
poesias suas. Talvez por uma circunstância física. (O Ferro, em carta de 
ontem, falava nos Pauis, dizendo-mos muito belos, mas encontrando-
lhes, no entanto, “enigmas” – a palavra é dele – a mais.). (carta, 
6.V.1913) 

 

O entusiasmo do companheiro geracional de Fernando Pessoa é o de quem está na 

posse de uma estética familiar que também lhe pertence. Sua predileção por Camilo 

Pessanha já se conhece, e, por certo, lhe era grata a seguinte quadra de “Fonógrafo” 

constante em Clepsidra: 

Muda o registo, eis uma barcarola: 
Lírios, lírios, águas do rio, a lua... 
Ante o Seu corpo o sonho meu flutua 
Sobre um paul – extática corola.57 
 
     

Nessa quadra, temos a palavra paul, que foi aproveitada quando da definição 

estética do Paúlismo por Fernando Pessoa, proposta que vem a ser aplicada por outros 

modernistas, a exemplo de António Ferro e Alfredo Guisado. O Paúlismo terminou por 

converter-se num exercício de academicismo, que chega a corromper-se em Decadentismo. 

Assim, logo sobreveio o desencanto de Fernando Pessoa com a estética que propôs, 

embora isso não haja impedido que ele escrevesse, paulicamente, o artigo intitulado “Para a 

Memória de António Nobre”, do qual diz Nuno Júdice: 

 
Publicado em 1915, este texto utiliza imagens que parecem directamente 
recuperadas do, então já distante, Pauis: o crepúsculo, os portões da 
quinta, os tanques, os caminhos, a floresta, tudo isto são imagens 
perfeitamente paúlicas, usadas agora para homenagear a figura dandy 
triste de Nobre, mais concordante com a personalidade de Sá Carneiro 
do que com Pessoa.58 

 

No mesmo número de A Galera em que se estampa o artigo comentado, edição em 

homenagem a António Nobre, vai publicado o poema “Anto”, preito prestado por Sá-

Carneiro ao poeta do Só. O teor paúlico do artigo de Fernando Pessoa, como vimos pelas 
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observações de Nuno Júdice, exprime mais o modo de ser – preferimos ler mentalidade – 

de Sá-Carneiro do que daquele que o escreveu. 

Passemos ao Sensacionismo, da obra ora estudada, que Georg Lind qualificou de 

equivalente português do Futurismo59.  Perguntemos inicialmente: – Que é o 

Sensacionismo?  A resposta está num manuscrito pessoano de 1916, que explicita os três 

princípios básicos dessa proposta estética: “1. Todo objecto é uma sensação nossa. 2. Toda 

a arte é uma conversão duma sensação em objecto. 3. Portanto, toda a arte é uma 

conversão duma sensação numa outra sensação”60. 

Carlos Neves d‟Alge diz a respeito: 

 
Noutro manuscrito, mais longo, e da mesma data, Pessoa discorre sobre 
os fundamentos do sensacionismo. A nova estética difere de todas as 
outras em ser aberta e não restrita. Quando todos os estilos da época 
assentam sobre determinadas bases, o sensacionismo não assenta sobre 
base nenhuma. Aceita todas as correntes literárias, com a condição de 
não aceitar nenhuma separadamente. O sensacionismo é assim porque, 
para ele, cada idéia, cada sensação a exprimir tem de ser expressa de uma 
maneira diferente daquela que exprime outra. A expressão é, pois, 
condicionada pela emoção de exprimir. E o nosso tempo, reconhece o 
poeta, traz consigo uma riqueza de sensações, uma complexidade de 
emoções que nenhuma outra geração chegou a experimentar.61 

 

Daí a máxima “sentir tudo de todas as maneiras”, a resumir o programa 

sensacionista, o qual será compartilhado por Sá-Carneiro, que “compõe um poema 

sensacionista/futurista em maio de 1915: Manucure [...]. Uma Elegia em tom sensacionista 

completa esta colaboração.”62. 

Não se deve estranhar que “Manucure” venha agora a ser qualificado de poema 

“sensacionista/futurista”, após nele haver sido apontada a coloração simbolista do autor. 

Julgamos ser este um excelente momento para esclarecer que um emaranhado 

compósito de natureza estética tão diversificada só tem explicação na dialética dos 
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fragmentos descortinada por Novalis e Schlegel, românticos fundadores. É o caso de 

assentir que a obra poética de Sá-Carneiro eleva, à plenitude máxima, a estética do 

fragmento surgida no seio do Romantismo alemão. 

Mas voltemos ao Sensacionismo em Sá-Carneiro. Apontamento, talvez de 1916, 

datilografado, cuja autoria é atribuída a Álvaro de Campos, comenta o trabalho dos poetas 

sensacionistas para afirmar:  

 
Nenhum sensacionista foi mais além do que Sá-Carneiro na expressão do 
que em sensacionismo se poderá chamar de sentimentos coloridos. A sua 
imaginação – uma das mais puras da moderna literatura, pois ele excedeu 
Poe no conto dedutivo em A estranha morte do professor Antena – 
corre desenfreada por entre os elementos que os sentidos lhe facultaram, 
e o sentido da cor é dos mais intensos entre os homens de letras”.63 
 

 

O comentário acima é suficiente para bem caracterizar o Sensacionismo do autor de 

Dispersão. 

Tratemos agora da terceira proposta do Orpheu português e de sua repercussão na 

poesia de Sá-Carneiro: o Interseccionismo, que foi considerado por João Gaspar Simões 

como uma espécie de “visão cubo-futurista”64. 

Esse mesmo Interseccionismo “é associável ao Cubismo pelo conceito geométrico 

que o funda”, já o disse Óscar Lopes65.  

Com relação a Sá-Carneiro, mencionando John M. Parker, escreveu Pamela 

Bacarisse: “In his use of Interseccionism in some of  the prose, we have a „Cubist vision of 

the external world‟(...)”66. Por sua vez, Fernando Cabral Martins aproxima o 

Interseccionismo do Simultaneísmo porque neles há uma “multiplicação de estratos de 

sentido, a sobreimpressão e a síntese de imagens, na senda da „pintura pura‟ que preocupa 

tanto futuristas como cubistas, construtivistas e abstracionistas.”67 Alfredo Margarido, em 
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“O Cubismo Apaixonado de Sá-Carneiro”68, demonstra a que ponto chegou o 

comprometimento do poeta com o Cubismo em processo de afirmação na Europa, 

sobretudo em Paris69. Ainda que não compreenda o ideário cubista em profundidade, Sá-

Carneiro chega a intuir e a escrever, numa de suas cartas a Fernando Pessoa (02.XII.1914), 

que o Paúlismo “a sério” é o Interseccionismo. Portanto, nosso poeta é levado a 

experimentar a maneira cubista adaptada pelo seu filtro muito próprio de entrever o real. 

Alfredo Margarido afirma: “É todavia na ficção e na poesia que esta profunda adesão ao 

Cubismo se afirma de maneira conclusiva.”70. Aponta o pintor-personagem do conto 

“Ressurreição”, Manuel Lopes, que, ao aderir às teorias cubistas, se recupera artisticamente, 

como uma aceitação da teoria plástica vanguardista. Mas, acrescenta, como não podia 

deixar de ser,  

 
Sá-Carneiro entra ainda mais profundamente no espaço do Cubismo pela 
via da poesia. Há, no poema “Cinco Horas”, em Indícios de Oiro, três 
quadras que constituem certamente o pendent mais poético que o 
Cubismo encontrou entre nós: 
               
     Minha mesa no Café, 
  Quero-lhe tanto... A garrida 
  Toda de pedra brunida 
  Que linda e que fresca é! 
 
  Um sifão verde no meio 
  E a seu lado, a fosforeira 
  Diante ao meu copo cheio 
  Duma bebida ligeira. 
 
  (Eu bani sempre os licores 
  Que acho pouco ornamentais: 
  Os xaropes têm cores 
  Mais vivas e mais brutais). 
 
É certo que Mário de Sá Carneiro não é o primeiro poeta a mobilizar o 
mobiliário do café para reforçar o sentido da poesia urbana que sempre 
foi a sua. Já havia mesas de café na poesia de Cesário e de António 
Nobre. Todavia, as quadras de Sá-Carneiro constituem uma novidade 
nas relações com a pintura, pois não é difícil reconhecer a analogia com a 
pintura cubista, que fez do café, do seu mobiliário e dos objectos que aí 
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circulam o centro vital de sua busca plástica. Por outro lado, o poema de 
Sá-Carneiro pertence a um registo inteiramente visual, como se o poeta 
estivesse a elaborar um desenho onde o carvão fosse alegrado pelas cores 
dos xaropes.71 

 

Se a fragmentação do eu havida nos trabalhos literários do Primeiro Modernismo 

Português não chegou a ser linha programática, subscrita em texto de manifesto ou de 

plataforma teórica, ficou a provar a radicalidade e a coragem dos integrantes de Orpheu a se 

baterem em campo aberto com a solidão absoluta, a loucura ou a morte. Ainda assim, a 

fragmentação foi objeto de considerações estéticas e epistolares, como as de Fernando 

Pessoa e de Sá-Carneiro, segundo faz ver Fátima Freitas Morna, aproveitando passagem de 

Páginas íntimas e de auto-interpretação: “os de Orpheu cumprem, com o risco da própria 

desintegração, o papel da arte: “ao mesmo tempo interpretar e opor-se à realidade social 

coeva”72. E continua: 

 
Exercer a ruptura enquanto se pratica o retrato da fractura. Nunca 
geração o sofreu mais na pele, a esse desafio instável, do devir, do 
próprio poético: isto é, nunca texto algum foi mais integralmente poético 
porque mais desinstalado, mais consciente da sua irremediável solidão e 
da sua irredutível marginalidade em relação ao que se crê estável, durável, 
permitido.73 

 

O trecho bem poderia ter servido de abertura a um documento programático. 

Começa pelo uso do infinitivo, na síntese da linha única, tal qual se propõe uma tese. A 

análise seguinte apenas aclara o comando teórico de que deriva. Mas ficamos informados 

de que a geração de Orpheu produziu textos desinstalados, pejados da mais profunda 

solidão, da mais dura marginalidade, despegados da bússola do durável e do admissível, 

pagando o alto preço da modernidade posta em suas obras. 

E vejamos, ainda mais uma vez, o fenômeno da fragmentação do eu no espírito e 

na prática literária dos integrantes de Orpheu: 
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Para uma realidade assim oscilante, múltipla, sem a antiga fixidez, torna-
se necessário um sujeito cuja única salvação está em se aceitar múltiplo, 
oscilante ele também, em devir, sensação acumulada e dinâmica. Poeta 
dramático por excelência é evidentemente Pessoa,  a família dos 
inúmeros poetas num só corpo, embora em Orpheu apenas Campos e o 
ortónimo a representem. Mas não esqueçamos que Violante de 
Cysneiros está para Côrtes-Rodrigues como heterônimo e que Sá-
Carneiro se debate, tanto nos textos de Orpheu como em toda a obra, 
com o seu trágico Outro, que não conseguirá nunca “despersonalizar”, o 
mesmo acontecendo, se bem que em menor grau, em certos versos de 
Guisado.74 

                      

A situação especial de Sá-Carneiro esbarra no estatuto silencioso do indizível, que 

não podia ser dito porque era o drama profundo da sua personalidade: “para lá daquilo que 

podia ter expressão verbal, era o drama da personalidade dividida, o drama da 

personalidade que, ao dividir-se, e sem criar de si mesma uma tese dialética, cria dois 

extremos, dois pólos que se entredevoram e que se destroem.”75. 

Ditas estas, entre outras coisas, já é possível afirmar, com a professora e ensaísta 

portuguesa, que Sá-Carneiro: 

 
É, com  Pessoa, o melhor exemplo da completa assunção da moderna 
consciência fragmentada do humano. Simplesmente, nunca conseguiu a 
despersonalização de Pessoa, e toda a temática da sua obra, poesia ou 
prosa, gira em torno de uma oscilação pendular, irreparável, entre um Eu 
e um Outro cuja tensão literalmente dramática extravasa o plano da 
criação ficcional.76 

                          

Jorge de Sena chega a afirmar que Sá-Carneiro foi o Werther de Fernando Pessoa, 

comparando-o ao que Werther foi para Goethe, ou seja, a própria catarse do suicídio. Sena 

anotou a respeito: “ele [Goethe] havia escrito Werther precisamente para purgar-se duma 

crise espiritual e isso, projetado sobre os outros, tinha dado o suicídio dos outros. Ele não 

se tinha suicidado, os outros sim.”77. Para Sena, Sá-Carneiro suicidou-se devido a uma 
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irremediável divisão de personalidade que lhe era inerente, enquanto Fernando Pessoa 

livrou-se da fatalidade por meio da despersonalização heteronímica78.  

Para João Gaspar Simões79, ler Sá-Carneiro equivale a entrar em contato com certo 

imaginário expresso por uma subjetividade fragmentada que, justamente por isso, se vê 

alçada a regiões do inconsciente até então não experimentadas na Literatura Portuguesa. 

Podemos dizer que, na lírica de Sá-Carneiro, está um exemplo de material que deve 

ser estudado pelo psicocrítico: o inconsciente organizado como linguagem.  Também numa 

tal perspectiva será possível compreender a radicalidade simbolista e metafísica de versos 

como aqueles de Dispersão: 

   
Porque eu reajo. A vida, a natureza, 
Que são para o artista? Coisa alguma. 
O que devemos é saltar na  bruma, 
Correr no azul, à busca da beleza.80 
                                                                           

   
e mais adiante: 

   
E eu dou-me todo neste fim de tarde 
À espira aérea que me eleva aos cumes. 
Doido de esfinges o horizonte arde, 
Mas fico ileso entre clarões e gumes!...81 
   

   

 Quem sabe não seja este último verso uma das chamadas “parapraxes”82 

freudianas? Não estaria querendo o poeta mascarar-se, obnubilar o leitor, desviar sua 

atenção para o que na realidade lhe ocorria no eu? Ao declarar-se “ileso entre clarões e 

gumes”, não estaria dizendo justamente o contrário? Que entre “clarões” – melhor seria ler 

explosões interiores – e “gumes”, ou seja, entre lâminas afiadas, seu eu fragmentado 

destilava dor e incerteza? Quem sabe não terá sido um desses gumes o responsável direto 

pelo golpe fatal que seccionou o tênue fio que prendia Sá-Carneiro à vida? Estas indagações 
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retóricas são irrespondíveis porque, com o desenvolvimento das ciências humanas e sociais 

no século XIX, a subjetividade passou a ser considerada inefável e a interioridade, 

indizível83, decorrendo daí a impossibilidade de chegarmos a uma resposta satisfatória. 

No fim das contas, contudo, óbvio é o “desajustamento puramente subjectivo entre 

um poeta excepcional e o mundo que o cercou”84. Aliás, o estudo do descompasso entre a 

realidade e a idealidade, em Sá-Carneiro, não pode ser levado avante por quem desconheça a 

tese defendida  por Dieter Woll85, que praticamente esgota o assunto. 

De qualquer forma, o poeta de Camarate é um daqueles – Poe, Baudelaire, 

Rimbaud, Ducasse, Artaud – que até certo ponto conseguiram, pela via da escrita, a 

regulação de um “desregramento para um poema de dissidência, onde o oculto e a 

turbulência de uma catástrofe fragmentária produzem a energia (quer dizer, o poder de 

organização sem caução) e as imagens do texto”86 

Inconsciente organizado como linguagem, ata fragmentária do oculto e da 

turbulência interior convertidos em texto, ou ainda compósito de uma complexa residualidade 

estética, a poesia de Sá-Carneiro é uma instigante mostra que nos leva a refletir no plano 

lírico-dramático sobre a condição humana e poética na modernidade. 

A fragmentação do eu em Sá-Carneiro teria necessariamente de desembocar num 

jogo de duplos que há de ser examinado a partir da característica dispersão da obra poética que 

nos legou. 

 

 

                                                 

NOTAS 
 
1 D‟Alge, 1989, p. 87. 
2 Post, 1968, p. 65-79. Houvens, segundo J. B. Martinho, escreveu: “(...) Todas as influências desses 
poetas se patenteiam na obra poética de Mário de Sá-Carneiro, um dos primeiros surrealistas 
portugueses juntamente com o seu amigo Fernando Pessoa. Em Portugal, o surrealismo chama-se 
“Modernismo”.(...) É, pois, em Portugal, isto é, na periferia da Europa, que, pela primeira vez, se 
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escreve então a poesia surrealista, ali chamada „modernista‟.” Evidentemente estas assertivas são 
disparatadas e temos o mesmo entendimento de Carlos d‟Alge e J. B. Martinho. 
3 Martinho, 1990, p. 63-64. 
4 Nunca é demais ressaltar o vínculo de Sá-Carneiro com a tradicão lírica portuguesa. Basta lembrar 
nesse sentido os versos de Francisco Sá de Miranda (1495-1558) que sugerem a mais remota raiz da 
poesia de Sá-Carneiro: “Comigo me desavim, / sou posto todo em perigo; / não posso viver 
comigo / nem posso fugir de mim. // Com dor, da gente fugia, / antes que esta assi crescesse; / 
agora já fugiria / de mim, se de mim pudesse. // Que meo espero ou que fim / do vão trabalho 
que sigo, / pois que trago a mim comigo, / tamanho imigo de mim?”. (1960, p. 19). Ou ainda os de 
Bernardim Ribeiro, por seu conhecidíssimo vilancete, do qual damos aqui apenas a entrada: “Antre 
mim mesmo e mim/ nam sei que s‟alevantou/ que tam meu imigo sou.” (1942, p. 60). 
5 Sá-Carneiro, 1977, p. 49. 
6 Lopes, 1994, p. 161. 
7 Martins 1994, p. 101. 
8 Lopes, 1994, p. 161 
9 Martins, 1994, p. 78. Tanto quanto Cesário Verde, António Nobre é influência notória na obra 
poética de Sá-Carneiro. A afinidade temática e a admiração deste por aquele são óbvias. 
10 Lopes, 1994, p. 161-162. 
11 Ingarden, 1979. 
12 Régio, 1941 e 1976, p. 116. 
13 Lopes, 1994, p. 177. 
14 Quadros, 1989, p. 150. 
15 Num texto básico sobre o grotesco, Prefácio de Cromwell, de Victor Hugo, lemos o seguinte: “a 
musa moderna verá as coisas com um olhar mais elevado e mais amplo. Sentirá que tudo na criação 
não é humanamente belo, que o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco 
no reverso do sublime, e o mal com o bem, a sombra com a luz”. Lemos, linhas adiante: “o meio 
de ser harmonioso é ser incompleto” (1988, p. 25). 
16 Martins, 1994, p. 105. 
17 Fernando Pessoa tomou a si a tarefa de refletir sobre o gênio em diversas ocasiões e mais 
objetivamente. Suas reflexões (1976, p. 476, 477, 479, 535 e 536) espelham o que os demais 
integrantes de Orpheu compreendiam por este conceito de extração romântica. Diz Pessoa à pág. 
476: “a essência do gênio é inadaptação ao ambiente; e eu digo „em geral‟ e não „universalmente‟ 
porque muito depende do ambiente. Não é a mesma coisa ser um gênio na antiga Grécia e na 
moderna Europa ou no mundo moderno”. 
18 Martins, 1994, p. 141. 
19 Martins,1994, p. 141. 
20 Martins, 1994, p. 147. 
21 Régio, 1958, p.234. 
22 Lopes, 1994, p. 159. 
23 Lopes, 1994, p. 177. 
24 Lopes, 1994, p. 177. 
25 Uma ampliação do quadro do real cotidiano visualizado por Sá-Carneiro em Paris pode ser lida 
em “As Cidades de Sá-Carneiro”, artigo de nossa autoria, que foi publicado na Revista da Pós-
Graduação em Letras da UFRJ – Terceira Margem, ano III, n. 3, 1995. p. 83-87. 
26 OP, p. 142-143. 
27 OP, p. 129. 
28 Lopes, 1994, p. 177. 
29 Lopes, 1994, p.177. 
30 Martins, 1994, p. 132.  
31 Martins, 1994, p. 132.  
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32 Martins, 1994, p. 76. 
33 Martins, 1990, p.193. 
34 Schlegel, 1997, p. 64. 
35 Martins, 1994, p. 118. 
36 Quadros, s/d, p. 36. 
37 Pessanha, 1987, p. 332. 
38 Esta expressão é devida a Julian Marias no estudo correspondente à “dinâmica das gerações”, 
infelizmente pouco utilizado no meio acadêmico brasileiro. Cf. El Método Histórico de las Geraciones. 
Madrid: Revista de Occidente, 1949; Literatura e Gerações. São Paulo: Duas Cidades, 1977; “Dinâmica 
das Gerações”, in: A Estrutura Social. São Paulo: Duas Cidades, s/d. 
39 Belchior, 1970, p. 319. 
40 Martins, 1990, p. 195. 
41 Lopes, 1994, p.161. 
42 Júdice, 1986, p. 9. 
43 Franco & Amaro, 1990, p. 143 
44 Lopes, 1994, p. 161. 
45 OP, p. 92-94. 
46 Lopes, 1994, p. 165. 
47 OP, p.122. 
48 Simões, 1976, p. 236, 239. 
49 Sá-Carneiro, 1956, p. 69. 
50 Pessoa, 1966, p. 127. Descendemos de três movimentos anteriores – o “Simbolismo” francês, o 
Panteísmo transcendentalista português e a miscelânea de coisas contraditórias e sem sentido de 
que o futurismo, o cubismo e quejandos são expressão ocasional, embora, para ser exato, 
descendamos mais do espírito do que da letra destes movimentos.”  
51 Maia, 1983, p. 9-14. 
52 Sena, 1985, p. 11. 
53 Martins, 1994, p. 139-140. 
54 Woll, 1960, p. 121, 155. 
55 Figueiredo, 1983, p. 110. Não é fácil perceber o expressionismo poético;  porém, se associarmos 
os poemas mais dolorosos e os de expressão sintática mais desconcertante, de Sá-Carneiro, ao 
famoso “O Grito” de Munch, melhor compreenderemos o que foi exposto. 
56 Quadros, 1989, p. 164. 
57 Pessanha, 1956, p. 51. 
58 Júdice, 1986, p. 42. 
59 Lind, 1970, p. 159. 
60 Pessoa, 1966, p. 168. 
61 D‟Alge, 1989 e 1997, p. 73-74. 
62 D‟Alge, 1997, p. 87. 
63 Pessoa, 1966, p. 148. 
64 Simões, 1973, p. 215. 
65 Lopes, 1987, p. 489. 
66 Bacarisse, 1984, p. 174. “No emprego que faz do Interseccionismo em parte de sua prosa, temos 
„uma visão Cubista do mundo exterior‟(...)”.  
67 Martins, 1994, p. 151. 
68 Margarido, 1990, p. 92-102. 
69 Alfredo Margarido já tratara do assunto antes, no ensaio “A Complexa Relação de Mário de Sá-
Carneiro com o Abismo”. In: Colóquio/Artes, 82, Lisboa, 1989. 
70 Margarido, 1990, p. 97. 
71 Margarido, 1990, p. 101. 
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72 Morna, 1982, p. 32. 
73 Morna, 1982, p. 32. 
74 Morna, 1982, p. 34. 
75 Sena, 1985, p. 11. 
76 Morna, 1982, p. 45. 
77 Sena, 1985, p. 11-12. 
78 Eduardo Lourenço, falando acerca do Livro do Desassossego de Fernando Pessoa/Bernardo Soares 
registra que “este „Livro‟ é o livro da solidão perfeita, sideral, sem remédio, o diário da total 
incomunicação acompanhado do modo de emprego autorizado, e só nisso a salvo, se não da 
melancolia vertiginosa que destila, ao menos da sua versão banalmente narcísica. É um texto 
agónico, um texto-agonia por conta de nada e de ninguém, texto suicidário, cuja função foi, 
porventura, a de evitar o suicídio real a quem nele escrevia”. (1986, p. 90-91). Lourenço expõe essa 
hipótese que se opõe à de Jorge de Sena ao levá-la mais longe: “Neste sentido não é o único, nem é 
por isso que o intitulei de texto-suicida. O suicídio que se cumpre nele é essencialmente o da 
mitologia heteronímica”. (idem). Portanto, para Sena os heterônimos livram Pessoa do suicídio real, 
enquanto para Lourenço, o Livro do Desassossego é um suicídio heteronímico. O caso de Sá-Carneiro, 
entretanto, é outro. 
79 Simões, 1971, p. 128. 
80  OP, p. 81. 
81 OP, p. 82. 
82 Laplanche & Pontallis, s/d, p. 32-33. Termo usado no sentido de encobrimento ou 
desvelamento, tanto faz. 
83 Haroche, 1988, p. 64. 
84 Lourenço, 1974, p. 210. 
85 Woll, 1968. 
86 Raibaud, 1998, p. 54. 
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O TEATRO GUINEENSE CONTEMPORÂNEO 

 

Robson Dutra1 
 
 

 
 

A canalização de um rio,  
O enxerto de uma árvore,  
A educação de uma pessoa,  
A transformação de um Estado,  
Estes são exemplos de crítica 
frutífera.  
E são também exemplos de arte 

 

          (Bertold Brecht) 
 

 
 
 
 Um dos traços que melhor caracteriza a produção literária africana é o 

questionamento dos novos poderes surgidos a partir de suas independências e que vieram a 

substituir a dicotomia entre colonizadores e colonizados. A questão preponderante gira em 

torno da oposição criada entre o desejo utópico suscitado a partir dos anos 50 e a distopia 

resultante deste processo no pós-independência, através de uma constante indagação aos 

novos governantes a respeito dos rumos assumidos por essas nações desde então.   

Os diversos escritores procuram entender a gênese e os meandros dos múltiplos 

sistemas políticos para interrogar a pertinência de antinomias, como 

colonização/descolonização, dependência/independência, colonialismo/neocolonialismo a 

fim de compreender a evolução de um processo identitário pós-colonial. 

 Fruto de nossa pesquisa nos últimos anos, a literatura guineense se adéqua a esses 

princípios uma vez que seus escritores, herdeiros do “espírito de luta” que os alçam à posição 

de construtores da nação, dão prosseguimento à contestação literária iniciada, sobretudo por 

                                                           
1 Unigranrio. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1000 
 

Amílcar Cabral. Tal se dá a partir da ressignificação do sentido de nacionalidade através de 

diversos procedimentos dentre os quais estão as frutíferas tentativas de preservação da 

unidade nacional de um país marcadamente multicultural, multi-étnico e multirracial. Nesse 

sentido, sua literatura faz valer as premissas de Stuart Hall, segundo as quais as identidades 

nacionais não são algo com que nascemos, mas sim formações ocorridas “no interior da 

representação” (HALL, 2000, p. 48) devidamente alegorizadas na escrita pós-colonial. 

Abdulai Sila, primeiro romancista da Guiné-Bissau, tem sua produção centrada em 

textos que, apesar de terem sido publicados num período de apenas quatro anos (1994-

1997), dão conta de várias fases deste processo, ou seja, de parte de um tecido histórico 

pré-independência que atua como espelho eficaz dos desdobramentos decorrentes da 

libertação colonial. Dez anos após a publicação de seu último romance, Mistida, o escritor 

escreve a peça de teatro (2007), a primeira em língua portuguesa, intitulada Orações de 

Mansata, em que dá continuidade ao contradiscurso característico de seus textos em prosa. 

Desse modo, é inequívoca a permanência de temas recorrentes em seus romances, 

sobretudo com o já referido Mistida, através do aproveitamento de personagens ali 

apresentadas, como Yem-Yem e Amambarka, cujos nomes representam, respectivamente, 

“silêncio” e “coisa ruim”, em língua mandinga. Apesar do caráter insólito e caricatural com 

que são apresentados, ambos refletem diversos traços de algumas personagens da vida real 

guineense através da total ausência de escrúpulos, ganância desmedida e oportunismo com 

que são apresentados. 

A ação de Mistida gira em torno de um delito, ou seja, do roubo da memória, como 

afirma o autor: 

Tratava-se de roubar o cérebro a uma pessoa – e não se diz se é homem, 
mulher, velho ou criança... É por isso que em cada capítulo essa pessoa, a 
quem a memória é roubada, aparece como um outro personagem. Um antigo 
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combatente, uma criança, uma vendedeira, sei lá, um funcionário jovem... 
tudo isso representa essa pessoa a quem roubaram, de fato, a memória. E ela 
esqueceu-se de quem é e em cada capítulo aparece como uma pessoa 

diferente e no fim todas elas se juntam. (AUGEL, 2007, p. 316). 

 
Tal afirmativa permite-nos, dentro das diversas possibilidades apresentadas pela 

estrutura romanesca, ler a obra sob várias a perspectivas, inclusive a de romance policial, visto 

que os diversos capítulos, cuja ordem é aleatória, mostram personagens diferentes que se 

unem através da necessidade comum de “safar uma mistida”, ou seja, realizar algo importante. 

Desse modo, as diversas “pistas” deixadas pela enunciação plurivalente dão conta dos 

múltiplos aspectos que constituem a Guiné-Bissau e contribuem para a interrogação do 

presente enunciado. 

No que se refere à recuperação de personagens, a primeiro delas é Yem-Yem, um 

carrasco que busca a palavra esquecida, alegoria, portanto, das utopias do passado, e  que já 

não se usava por “representar um sentimento que deixara de existir a tanto tempo” (SILA, 

1997, p. 166). Freqüentador de diversos meandros da política guineense além de hábil 

estrategista, Yem-Yem inspira  terror através de ataques de fúria e bebedeiras. É em meio a 

uma delas que a aguardente que toma se transforma em água, fazendo com que sua farda se 

converta num “bubu” imaculadamente branco, outra possível alegoria do surgimento de 

novos tempos. Contudo, a cena se transforma quando a personagem é assassinada por uma 

rajada de metralhadora  (p. 172), pondo, desse modo, fim a qualquer tentativa de 

transformação. Na peça, a personagem, cujo nome, reiteramos, significa “silêncio”, é 

ironicamente Ministro dos Assuntos Secretos e atua ao lado de Amambarka, outra figura 

assustadora e repugnante que retorna à obra de Sila como o ministro para os assuntos de 

tchumul tchamal, isso é, da confusão e da desordem. Ambos trabalham ao lado de Mwankeh, o 

chefe supremo, tendo como atribuições lidar com os diversos problemas vividos pela nação 
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e, sobretudo, à manutenção do poder. As demais personagens da peça são Popnyate, 

Djibisappoh, Nkungha, Kudjidu, Djondez e Nke Bah, responsáveis por assuntos como 

trapaça, anarquia, conspiração, caos, cilada e as diversas intrigas que cercam o poder (SILA, 

p. 13).  

Este é, aliás, um dos eixos centrais da peça, visto que o título de cada um de seus 

seis atos inclui o vocábulo “poder”, acrescido de um epíteto ou complemento irônico, cuja 

intenção é dessacralizar o fato enunciado. Em todos, nota-se a ambição desenfreada de 

Amambarka, a personagem principal, e a total falta de escrúpulos na satisfação de seu 

desejo cada vez mais voraz que, como enunciado em Mistida, assemelha-se a montanhas de 

lixo e de substâncias putrefatas que corroem o sentido de nação e pertencimento identitário 

que constituem os diversos níveis da cultura guineense. Tal fato nos remete ao pensamento 

crítico de Benedict Anderson para quem o discurso “fictício” dos romances é a chave para 

que se entenda a formação e a consolidação das comunidades nacionais. 

 Em consonância com a tradição guineense, herança, por sua vez, da presença árabe 

na Guiné, Amambarka pratica a poligamia, não tendo, portanto, apenas uma, mas sim três 

esposas: Annura, Djuku e Nghalula. Nesta característica da nação revela-se um dos traços 

da ironia e da dessacralização dela decorrente, pois o relacionamento chauvinista do marido 

para com elas é retribuído com desprezo e grosseria semelhante à com que são tratadas, 

exacerbando, assim, as fraquezas e defeitos de alguém tão poderoso. Semelhantemente, a 

poligamia é também representada através de Mwankeh. Todavia, suas esposas, 

denominadas, primeira, segunda primeira e primeira segunda dama, são apenas citadas ao 

longo do texto com o intuito de revelar que o clima de disputa, intriga e concorrência 

também aparece no interior do casamento (p. 25-27). 
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Ainda no que se refere ao universo feminino e suas implicações com o texto, o 

nome Mansata contido no título, é, como afirmou o próprio escritor a Moema Augel, 

inspirado numa mulher que ele conheceu pessoalmente. No entanto, ela não aparece 

explicitamente na peça, muito embora sua sombra paire sobre o texto, fazendo-a 

desempenhar um papel mágico por ser a detentora das orações cabalísticas que darão a 

posse de todos os poderes almejados por Amabarka.  

Ainda segundo esta pesquisadora, há diversos traços comuns entre a peça de Sila e 

Macbeth, de Shakespeare, em cujo texto se baseia a partir da rede de intriga, mistério e magia 

presentes, bem como e nos espelhamentos da luta pelo mando, a traição e a morte 

(AUGEL, 2007, p. 5). Para ela, ocorre  

 
a justaposição do mundo natural e do sobrenatural muito contribui para 
o jogo de ilusões que predomina temática e esteticamente nessa peça. 
Em As orações de Mansata, trata-se duma justaposição do mundo secular e 
do mundo religioso, sagrado e sobrenatural. Os conflitos entre 
personagens expressam-se em certas passagens numa linguagem rude, 
mesmo vulgar. Os diálogos violentos, e às vezes grosseiros, exprimem 
uma tensão dramática que prende todo o tempo a atenção e 
correspondem ao protesto e à denúncia subjacentes ao texto. Quem lê a 
peça, vê-se diante de uma escrita de grande dramaticidade, uma dicção 
em português, com uma mistura cativante de palavras na língua 
guineense, o crioulo da Guiné-Bissau, e de línguas étnicas, 
principalmente o mandinga. Para o espectador, As orações de Mansata vai 
constituir sem dúvida uma representação teatral tanto visual como 
verbalmente atraente.  

 

Se na peça de Shakespeare, as personagens principais têm ligações com a Casa Real 

de Escócia, na de Sila seus equivalentes são os ministros, chamados conselheiros, cuja 

obrigação é, reafirmamos, aconselhar e colaborar com Mwankeh para a manutenção do 

poder. Assim, ao longo dos atos vemos traços da pluralidade étnica e lingüística da Guiné 

entremeados a procedimentos que mesclam personagens reais com representações 

animistas, como seres mágicos, animais e instâncias culturais que representam poder, 
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desmandos, corrupção, como nos dois últimos atos, em que Amambarka destitui o 

Supremo Chefe da Nação, usurpando-lhe o lugar. Sempre presente, o insólito é elemento 

relevante, pois é através dele que Amambarka recorre a forças mágicas para assumir os 

poderes deste universo. Tal o “Tenebroso Senhor T”, que vai a um quimbanda adquirir 

proteção para perpetrar crimes contra a nação, como se lê em Jaime Bunda, agente secreto, de 

Pepetela, Amabarka recorre à tradição para buscar apoio aos seus atos, nesse caso, a três 

anciãos que o auxiliam na busca da guardiã das seis orações cabalísticas: a mulher 

misteriosa chamada Mansata: 

 

Com esses poderes, não vamos pedir esmola a nenhuma outra nação ou 
instituição estrangeira, vamos ser auto-suficientes, respeitados em todo o 
mundo, ter tudo o que precisamos. [...] Vamos construir hospitais, 
estradas, pontes [...].Vamos ter escolas para as crianças, universidades em 
todo o país, para todos os jovens, rapazes e meninas, estudarem e serem 
grandes Homens, cientistas de valor, com conhecimentos profundos da 

ciência e da tecnologia que vão fazer inveja aos brancos! (SILA, 2007, p. 
99).   

 

Em suma, a estruturação tanto da peça quanto do romance leva o leitor/espectador 

a trilhar um universo misterioso, insólito, caótico e revoltante que fazem com que “as 

margens cedam lugar ao centro”, interrogando constantemente a história e os diversos 

discursos que a constituem. 

Esta perspicácia autoral é a ponte que estabelecemos entre estas duas obras de Sila 

e a segunda peça teatral de que nos ocupamos neste texto: A estátua perdida, escrita por Raul 

Mendes Fernandes em 2007, que, na senda aberta por Orações de Mansata, é também uma 

das obras inaugurais do teatro guineense em língua portuguesa. 

Com efeito, ao longo de seus cinco atos lêem-se peripécias que giram em torno do 

desaparecimento de uma estátua retirada de seu pedestal e que, no presente enunciado, está 

prestes a ser reinaugurada numa cerimônia que contaria com a presença de personagens 
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ilustres da ilha de Bolama, locus onde ocorre a ação. As diversas personagens emblemáticas 

dali – o alcaide, o comandante de polícia, a mulher do alcaide – servem, mais uma vez, de 

alegorias para outras figuras da vida pública, visto que a forma como são apresentadas 

ressignifica sobremaneira aquela sociedade pós-independente. 

Como no texto de Sila, podemos fazer uma leitura policialesca da obra, visto que no 

afã de descobrir a autoria do roubo, as personagens revelam através de seus diálogos uma 

intrincada rede de favorecimentos que vai do simples fornecimento de cartões de 

telemóveis e combustível a atos de corrupção que atentam contra a hegemonia da nação. 

Em um texto igualmente cheio de ironia, a figura poderosa do alcaide é também 

dessacralizada, quando sua esposa revela que a sagacidade do marido é substituída, no leito 

nupcial, por uma impotência sexual crônica que, numa analogia ao texto de Sila, revela a 

multiplicidade de sentidos inerentes a governantes igualmente impotentes diante da 

corrupção e da “promesse de bonheur” do outrora. 

Nesse sentido, lemos que, na verdade, a estátua havia sido retirada de seu pedestal e 

guardada no depósito de uma escola até que, por motivos políticos, seria reinaugurada. 

Desse modo, a representatividade do monumento teria sido perdida, reduzindo-a a um 

mero objeto, semelhante aos muitos outros que são guardados em um barracão. 

Marca do insólito, lemos no último ato o relato da verdade pela voz da própria 

estátua ao afirmar: 

Ninguém me roubou. Aliás, ninguém pode roubar uma estátua. Ela só 
pode ser ou não ser. Ela só é valor quando está firme, de pé como 
estava. (...) Eu deixei de ser estátua. Tiraram-me do local onde estava 
para um barracão. Morri como estátua. Ninguém pode roubar o que não 
existe. Triste destino porque sem mim nem cidade haveria. Sinto a minha 
morte como uma injustiça irreparável. Outras estátuas hão de vir como 
essa em honra dos aviadores, mas de quem nunca se lembra quem eram, 
nem os seus nomes, nem as suas famílias, nem a sua pátria. Eu não. 
Fundei a cidade, sem mim ela não existiria sequer (...). Eu lutei pelo 
espírito das leis combati em mil batalhas pela justiça e pela liberdade. 
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Conheci glórias únicas, escapei a tudo, ao meu próprio assassinato 
traiçoeiro nessa madrugada fria, a tudo, menos à minha real morte, a 
morte da minha imagem. Pergunto, por que me puseram num pedestal? 
Por que me tiraram assim de maneira tão brusca? Por que me querem 
repor? Do alto desse pedestal onde me tinham erigido escapei à lei da 
morte, de pé, olhar firme voltado para o horizonte e o pôr do sol. (...) 
Procuro uma razão, uma explicação, que, confesso, não encontro 
(FERNANDES, 2008, p. 45-46). 
 

Dessa maneira, a estátua recusa a homenagem de ser posta em um pedestal novo 

que está, contudo, em meio a uma cidade permeada pelos mesmos crimes que causaram 

sua morte e seu apagamento, razão por que acrescenta: 

 
Desconjuntado, desconexo, fui morrendo. A minha agonia foi lenta, 
dolorosa, como a de um camelo em pleno deserto. As crianças durante 
anos vinham ao meu barracão mijar por cima do meu bronze e rir. 
Comecei a ouvir vozes estranhas, antigas, as dos meus soldados nas 
vésperas das batalhas, ouvia as suas orações, ouvi também os seus gritos 
lancinantes na hora da morte, deles e os dos inimigos (...). Nesse dia algo 
estremeceu os pedaços dentro de mim. Foi quando comecei a ouvir 
claramente novas vozes, dos mesmos homens armados que me tinham 
deitado abaixo. Queriam me repor no meu antigo lugar. Queriam me 
refazer estátua. Cúmulo de vergonha, de hipocrisia, de insensatez. Como 
é que um conjunto de peças de bronze, partidas, desconjuntadas, 
desconexas, destronadas, poderia voltar a ser estátua? Irracionalidade no 
seu estado bruto. Que deselegância. Decidi fugir com que ainda sobrava 
de mim. Esperei que o soldador me repusesse as fendas mais graves, 
sobretudo as da cabeça, que não me permitiam ver, e não esperei que ele 
viesse soldar meu pé esquerdo, que ficou junto aos retratos dos 
governadores coloniais. Que importa. O que me interessa é 
simplesmente ir para longe e descansar a minha alma em paz, (...) 

alcançar o mar. (ibidem. p. 46-47) 
 

Assim, num universo permeado pela insensatez dos “homens engajados apenas pela 

metade”, cabe à estátua fazer com que sua atitude figure como uma conduta normal, 

incompatível com os desvãos que o ciclo histórico assinala. Por isso, o “normal” é 

precisamente o ser fantástico; o fantástico torna-se a regra, não a exceção. (...) falamos de 

um mundo em que manifestações absurdas figuram a título de conduta normal 

(TODOROV, 1980: 153). 
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 A peça de Fernandes insinua dados da história da Guiné-Bissau, como o fato de a 

estátua de Amílcar Cabral, doada pelo governo cubano em 1986, ano em que chegou ao 

país, ter permanecido até 2009 num quartel, quando foi colocada numa praça ao lado do 

aeroporto de Bissau, no dia 25 de maio daquele ano, data em que é comemorado o “Dia da 

África”. A cerimônia culminou com a mudança do nome da avenida principal da capital, 

que passou a chamar-se “Combatentes da Liberdade da Pátria”, substituindo o nome “14 

de Novembro”, alusivo ao dia em que Nino Vieira pôs fim, em 1981, ao projeto de unidade 

entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde. 

 Os espelhamentos metaficcionais nos permitem ler a história dentro de outras 

estórias possíveis e constatar a decepção e o desejo de fuga da estátua e do próprio Amílcar 

Cabral de uma realidade que em muito se afastou do sonho utópico que embalou o desejo 

de libertação da Guiné e de outros países africanos. A curandeira que obtinha das árvores o 

remédio para curar a impotência do alcaide é a interlocutora da estátua perdida e quem 

intercede junto aos três pescadores para que a conduza em sua canoa rumo ao mar, rumo à 

libertação. Desse modo, vemos o retorno às tradições, as mesmas que guardam o segredo 

das preces de Mansata, como uma das formas possíveis de restaurar alguns dos fiapos do 

sonho esgarçado. 

Por fim, constatamos que as obras aqui analisadas são elaboradas a partir da 

percepção africana do mundo de hoje, nas quais se mesclam tradições e crenças antigas 

com a realidade pós-colonial africana e a busca de uma simbiose restauradora. O 

pragmatismo faz reconhecer a necessidade de essas nações ocidentalizarem-se sem, não 

obstante, impedir que a vida espiritual integre a cosmovisão daquele continente. Nesse 

sentido, através do insólito, Sila e Fernandes ampliam suas teias discursivas, viabilizando a 

compreensão de outros prismas da realidade guineense. Através de algo que aparentemente 
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não possui explicação, partem para a reflexão e aprofundam o descentramento fazendo 

com que seus textos dialoguem intimamente com o cotidiano de seu país. A partir daí, 

deparamo-nos com o conceito de “des-realização” proposto por Bhabha (BHABHA, 2002, 

p. 70) cujo objetivo é “situar um objeto, idéia, imagem ou gesto num contexto “que não lhe 

é próprio”, com o objetivo de desfamiliarizá-lo, para frustrar sua “referência” naturalística 

ou normativa e examinar que potencial ou idéia, ou “insight” pode ter”. 

 Se compararmos essas duas peças guineenses à teatralidade proposta por Brecht, 

com que iniciamos estas reflexões, vemos uma nova forma de encenação por intermédio de 

um teatro não-aristotélico, isto é, sem marcações explícitas, como unidade de tempo, 

clímax, catarse, mas plena de matizes anti-épicos e descentralizadores. Ainda que a figura 

do narrador não seja, como no teatro brechtiano, uma marca nessas duas peças, percebe-se 

ao longo delas uma preocupação em narrativizar a ação em vez de mostrá-la de modo 

simples, através de uma postura crítica do leitor/espectador que reage com estímulos 

mentais que vão “a contrapelo” da linearidade da história. 

 Por meio deste distanciamento crítico, tanto Sila quanto Fernandes incitam seus 

destinatários, destacando os valores ideológicos de seus textos e revelando “que as 

desgraças do homem não são eternas e sim históricas, podendo, por isso, ser superadas” 

(ROSENFELD, 1985, p. 89).  
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DEAMBULAÇÕES NA POESIA: 
ALGUNS PERCURSOS MODERNOS E CONTEMPORÂNEOS 

 
 

Rosa Maria Martelo1 
 
 
 
  

1. 

W. J. T. Mitchell, que, em meados da década de 90, propôs a noção de “pictorial 

turn” para descrever a emergência de um novo modo de relação com a imagem no mundo 

contemporâneo, voltou recentemente a esta noção, insistindo na existência de “algo 

genuinamente nuevo en el mundo en lo que toca a nuestra comprensión contemporánea de 

la imagen, y desde luego, algo radicalmente nuevo en el uso y existencia práctica (...) de las 

imágenes”.i Segundo Mitchell, a noção de “pictorial turn” excluiria qualquer tipo de retorno 

(“re-turn”), pretendendo enunciar uma mudança de paradigma (“turn”), no sentido de 

Khun. Retomando as teses desenvolvidas em Picture Theory, Mitchell insistia no facto de 

vivermos um momento «post-semiótico» y «post-post-estructural» e de termos entrado 

num modo genuinamente novo de relação com as imagens, tanto no sentido mais lato de 

image como no sentido mais restritamente material e visual de picture;ii e articulava, portanto, 

uma nova “ontologia quotidiana” da imagem com uma mudança de paradigma de 

profundas consequências no plano da teoria.  

Em Picture Theory, Mitchell situara o “pictorial turn” como um quarto passo a 

acrescentar à sequência das três viragens (ou mudanças de paradigma), observadas por 

                                                        
1 Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A presente comunicação integra-se no âmbito do 
Projecto Interidentidades do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, Unidade I & D financiada pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, integrada no Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 (POCI 2010), Quadro 
Comunitário de Apoio III (POCI 2010-SFA-18-500). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 1011 

Rorty na filosofia, quando este sublinhara que a  filosofia medieval se preocupava com 

coisas, a filosofia dos séculos XVII a XIX com ideias, e a filosofia contemporânea com 

palavras.iii Ao “linguistic turn” observado por Rorty, Mitchell acrescentava, então, uma 

quarta viragem: 

 

The picture now has a status somewhere between what Thomas 
Khun called a “paradigm” and an “anomaly”, emerging as central 
topic of discussion in the human sciences in the way that language 
did: that is, as a kind of model or figure for other things (including 
figuration itself), and as an unsolved problem, perhaps even the 
object of its own “science”, what Erwin Panofsky called an 
“iconology”.iv 

 

Sabemos como a tradição da modernidade (digamos que pós-baudelairiana, para 

termos um ponto de referência claro, embora sem esquecermos a modernidade romântica) 

impôs progressivamente a ideia de que poesia seria uma arte da imagem, se bem que em 

termos específicos, já que a matriz da imagem poética, descrita essencialmente do ponto de 

vista retórico, relevaria sobretudo do plano conceptual e figural. Nos termos propostos por 

Mitchell em What do Images Want?, poderíamos dizer, embora simplificando muito, que, ao 

contrário do que é  dominante  nas artes visuais, a poesia trabalharia sobretudo o tipo de 

imagem que a língua inglesa designa por “image” e opõe à componente material envolvida 

no termo “picture”.v Mesmo se nunca foi bem assim – e logo nos vêm à mente poemas 

que enfatizam a visualidade gráfica da poesia, como o emblemático “Un coup de dés” de 

Mallarmé, ou os Caligrammes de Apollinaire, ou “Manucure” de Mário Sá-Carneiro, para dar 

apenas alguns exemplos. De resto, Mitchell sempre sublinhou o carácter apenas funcional 

das dicotomias do tipo texto/imagem, chamando a atenção para a imbricação entre as 

imagens ditas materiais e as imagens imateriais, como seriam dominantemente as da poesia. 

Na apresentação esquemática em que desenha um percurso que iria da imagem (mais) 
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material para a imagem (mais) imaterial,vi distinguindo as dimensões gráfica, óptica, perceptiva, 

mental e verbal da imagem, é importante observar que a condição perceptiva constitui um 

ponto comum tanto às “pictures” (essencialmente ópticas, gráficas) quanto às “images” 

(mentais, verbais).vii Mas certamente não do mesmo modo. 

A questão central, aquela que enquadra as reflexões que vou propor, reside então no 

facto de o chamado “pictorial turn” se traduzir na deslocação de um eixo de pensamento 

no qual o discurso verbal servira de ponto de referência à teoria (até para pensar a imagem 

e as artes visuais) para um outro eixo, no qual seria a imagem (agora incluindo também o 

sentido de “picture”) a surgir como referência fundamental para pensar o próprio discurso 

verbal. Não podemos ignorar o quanto o pensamento estruturalista, a semiótica e o pós-

estruturalismo valorizaram o discurso verbal, e muito particularmente os discursos da 

poesia, e o quanto agora a poesia parece perder terreno no sistema das artes, digamos 

assim, quando a generalidade das artes visuais ganha um maior protagonismo, tal como 

acontece com todos os meios de comunicação visual. De resto, a maneira como estou a 

entrar no meu tema poderia desde logo ser vista como um sintoma da mudança de 

paradigma identificada por Mitchell. 

E no entanto, esta deslocação não deve levar-nos a pensar numa outra espécie de 

dicotomia texto/imagem que simplesmente invertesse os seus pesos relativos. Como 

argumenta Jean-Luc Nancy, há no texto uma vocação de imagem (de visão e forma), e há 

na imagem uma vocação de texto (de palavra, emissão de sentido), relação de reciprocidade 

que o filósofo resume numa espécie de quiasmo: “[u]ne phrase d’image et une vue de 

sens”.viii Neste contexto, a inflexão descrita como “pictorial turn” implica, antes de mais, o 

desfazer das relações opositivas entre palavra e imagem visual. Ao formular a relação entre 

imagem e texto através de três registos gráficos diferentes (“imagetext”, “image-text” e 
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“image/text”), Mitchell põe em evidência o sincretismo que pode unir indissoluvelmente 

imagem e texto (cf. obras mixmedia), mas também a possibilidade de articulações não 

sincréticas entre o visual e o verbal, e ainda o valor que pode assumir a falha de relação 

entre eles, acentuando deste modo a complexidade das relações entre palavra e imagem.ix  

É, pois, este o contexto em que formulo um conjunto de questões que desdobrarei 

nestes termos: que tipo de alterações tem vindo a sofrer o modo como a deambulação 

surgia na poesia de tradição moderna, associada a noções como as de trajecto, viagem, 

lugar, espaço, paisagem? Em que consistem essas alterações? E o que nos podem dizer tais 

alterações acerca da evolução das relações entre poesia e imagem? Naturalmente, não 

pretendo tratar aqui estas questões exaustivamente; apenas tentarei propor algumas 

hipóteses de problematização, a partir de dois tipos de poéticas radicalmente diferentes. 

 

2.  

A poesia surge muitas vezes associada à experiência física da viagem, à descoberta de 

novas paisagens e à experiência dos lugares. No contexto da modernidade de matriz 

oitocentista são muitos os poemas que descrevem deslocações no espaço físico, natural ou 

urbano, lugares e trajectos de amplitudes variadas. Entre a deambulação romântica na 

natureza, cuja articulação com a experiência do sublime encontra eco na pintura de Caspar 

David Friedrich, e a flânerie através da qual poetas como Baudelaire ou Cesário Verde 

trouxeram a poesia para o espaço urbano, entre os novos pontos de vista explorados pelo 

Modernismo em relação com meios de transporte mais rápidos (lembremos o Chevrolet de 

Álvaro de Campos) e as deambulações urbanas frequentes na poesia pós-setenta (recorde-

se, por exemplo, a poesia de António Franco Alexandre, ou mais ainda a de Al Berto, que 

por sua vez pode evocar a da Beat Generation), a relação entre a poesia e a experiência dos 
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lugares, do espaço e da paisagem é recorrente. A modernidade estética foi, de resto, 

particularmente sensível ao modo como a emergência de novas técnicas possibilitou novas 

relações com o espaço. E não penso apenas em novas técnicas do olhar, como as que 

foram proporcionadas pela fotografia e depois pelo cinema, embora já tenha sido sugerida 

a relação da emergência do poema em prosa com a fixação do instantâneo fotográfico, por 

exemplo. Penso também na questão da velocidade e dos novos pontos de vista em relação 

à paisagem. A este nível, Martin Jay refere, por exemplo, o modo como a expressão “cubist 

war”, usada por Gertrude Stein para descrever a Primeira Guerra Mundial traduz a 

imbricação entre a visão aérea da paisagem (concretamente a fotografia aérea) e a estética 

cubista e o futurismo.x 

E todavia, é muito frequente a poesia vinda da tradição da modernidade apresentar-

se no duplo papel de corresponder a uma deslocação (no plano verbal, conceptual) que, em 

si mesma, já se pretende fundadora das paisagens que virá a conhecer, no que é herdeira do 

repúdio romântico de uma noção restritiva de enargeiaxi e da concomitante valorização da 

imaginação como “um poder da consciência que transcende a mera visualização”.xii  

“Ver sempre o poema como uma paisagem”, anota Herberto Helder em Photomaton e 

Vox.xiii E esta asserção, vinda de um poeta que deu o título de Lugar a um dos seus 

primeiros livros (1962), merece que nela nos detenhamos com cuidado. O que nos diz ela? 

Que a aproximação poesia/paisagem não exclui a constatação das diferenças entre os dois 

conceitos, já que uma comparação nunca anula o estatuto diferenciado dos elementos 

comparados? Ou que o poema deve efectivamente ser encarado como um certo tipo de 

paisagem, e que o modo como a poesia recorre à imagem implica que ler um poema seja 

uma experiência idêntica à de ver, ou percorrer, uma paisagem? Embora a noção de espaço 

esteja muito presente em Photomaton & Vox, ela não ocorre num sentido geométrico ou 
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topográfico, parecendo estar mais perto da acepção proposta por Michel de Certeau 

quando considera que, em oposição à estabilidade e univocidade do lugar, o espaço é 

“composto pela intersecção de elementos móveis”, isto é, “space is a practiced place”.xiv 

Como para Certeau, também neste caso o espaço parece ser concebido como um lugar 

experienciado. Que seria o poema. Vê-lo como uma paisagem significaria enquadrar esse 

lugar, definido por coordenadas verbais e escritas, como uma prática (de escrita e de 

leitura) que pressupõe uma apropriação do espaço.  

Como faz notar Mitchell, a noção de paisagem funciona como um terceiro termo em 

relação às de espaço e de lugar, como um termo que retoma os outros dois articulando-os 

como imagem ou vista (“sight”).xv Porém, a noção herbertiana de poema como paisagem 

assenta num processo figural e articula-se com uma forma de deslocação num espaço 

verbalmente gerado: o poema geraria um espaço; esse espaço poderia ser percorrido, mas 

faria apelo a uma experiência do mundo apenas conceptualizável no plano da imagem 

poética. Em Herberto Helder, a imagem decorre estritamente da condição verbal do poema 

e da possibilidade de o processo de significância permitir conceptualizar novas imagens, e, 

por elas, mundos desconhecidos (e não necessariamente visualizáveis), num sentido muito 

amplo de enargeia: 

 

O ponto não é estabelecer um sistema de referências, instituir leis, 
consumar um mecanismo. Digo que o ponto é propiciar o 
aparecimento de um espaço, e exercer então sobre ele a maior violência. 
Como se o metal acabasse por chegar às mãos – e batê-lo depois 
com toda a força e todos os martelos. Até o espaço ceder, até o 
metal ganhar uma forma que surpreenda as próprias mãos.xvi 

 

Neste fragmento de Photomaton e Vox, intitulado “(desenho)”, e tal como acontece 

em vários outros fragmentos do livro, sintomaticamente descritos como “pequenas 

paisagens polémicas”,xvii Herberto Helder refere-se ao “mundo do texto”,xviii e também à 
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materialidade verbal e gráfica do texto, através da palavra espaço. Assim, a produtividade 

significante do texto poético é traduzida na “surpresa de existirem tantos espaços a chegar 

de tantos lados”,xix no desejo último de “devorar e ser devorado espacialmente”,xx na 

figuração de quem escreve como “um gastador de espaços, um contrabandista”,xxi na 

imagem de sucessivas portas multiplicando a conquista de um espaço infinito, pois “não 

existe porta que não abra para outra porta por abrir”,xxii sendo esse o desenho da viagem 

“até a um fim inconcebível onde também há uma espera”.xxiii 

Poderia referir outras ocorrências nas quais a subordinação do mundo do texto à 

noção de espaço é formulada: a alusão à escrita através da expressão “encher um 

espaço”,xxiv por exemplo. Mas, em Photomaton & Vox, há dois textos nos quais este tópico é 

especialmente desenvolvido, e são esses que irei destacar. Ambos enfatizam a relação do 

espaço/poema (paisagem/poema?) com os meios de deslocação no espaço físico, sendo 

estes articulados com diferentes formas de percepção visual. Num deles, Herberto Helder 

contrapõe a verticalidade de uma visão “abissal” à visão horizontal da natureza: “Declaram 

que a melhor maneira de contemplar a natureza é de cima de uma bicicleta (Marilyn 

Monroe dixit); talvez a forma eleitamente apocalíptica e luminosa de escrutar a poesia seja 

de helicóptero”.xxv O texto em causa esclarecera logo no título que “a paisagem é um ponto 

de vista”.xxvi E depois de aludir à superação das poéticas miméticas de matriz aristotélica 

pela perspectiva autonómica da obra de arte promovida pela modernidade estética – “Não 

se pense que a passagem da bicicleta ao helicóptero seja apenas uma subida de graus, é 

decerto uma alteração de categorias”xxvii –, Herberto Helder restringe às ciências naturais a 

visão horizontal de quem se desloca de bicicleta, dela distinguindo a visão proporcionada 

(ou exigida) pela arte: “a visão vertical – abissal – dos seus próprios panoramas”. Cujo 

emblema seria o helicóptero.  
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Ora, importa ter em conta a genealogia do helicóptero herbertiano e sublinhar que o 

seu “uso corrente” teria sido antecipado por Rimbaud, “nosso irmão de sangue”, “mestre e 

discípulo de um certo destino comum”.xxviii Só por “engano”, e pela eventualidade de o 

helicóptero ainda não ter sido inventado, teria Rimbaud usado o título “Le Bateau Ivre” e 

não “L´Helicoptère Ivre”. Com efeito, esse poema inaugural, no qual a recorrente 

afirmação “J’ai vu...” é usada para introduzir uma vidência anti-representativa da cor e das 

formas, cria efectivamente uma paisagem produzida pelo choque semântico das imagens 

verbais e gera um outro espaço, uma paisagem vinda da ausência.xxix E por isso a paisagem 

é para Herberto Helder um ponto de vista, ou seja, um estilo (vertiginoso): “O modelo do 

espaço é este: múltiplo, mútuo, desenvolvido numa íntima velocidade pontual”.xxx O estilo 

está em permanente risco de cegueira,xxxi pois as imagens do poema reivindicam, 

relativamente à visão, uma autonomia que inequivocamente as afasta da noção de “picture” 

(termo que, como sabemos, não exclui a ideia de representação, contrariamente ao que 

acontece com a noção de “image”, que a pode excluir).xxxii 

Na argumentação de Herberto Helder, observamos o peso de uma longa tradição de 

pensamento na qual é manifesta a crise do ocularcentrismo longamente descrita por Martin 

Jay em Downcast Eyes (1994): a visualidade, embora estando sempre presente, liberta-se dos 

constrangimentos ópticos, para enfatizar o poder libertário e visionário da linguagem 

verbal. Blanchot e o seu argumento de que “[p]arler, ce n’est pas voir” poderiam ser 

lembrados aqui: “Parler libère la pensée de cette exigence optique qui, dans la tradition 

occidentale, soumet depuis des millénaires notre approche des choses et nous invite à 

penser sous la garantie de la lumière”, escreve  Blanchot.xxxiii 

Trata-se, portanto, de produzir uma imagem livre da medida do olho, para continuar 

ainda com Blanchot. Consequentemente, no outro fragmento herbertiano que pretendo 
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comentar, “(motocicletas da anunciação)”, podemos ler: “A motocicleta aparece na 

Anunciação de Fra Angelico. Encontra-se ao lado esquerdo do quadro, fora dele, pois ao 

tempo a motocicleta não se investira ainda de valor moral, político, estratégico”.xxxiv 

Enviado para pôr em causa as mais inquestionáveis regras da natureza (e o ponto de vista 

que a bicicleta representava), o anjo São Gabriel chega de motocicleta porque – escreve 

Herberto Helder – “vem de outro espaço, chega do insólito, e o seu crime é confundir os 

espaços. Como é veloz, não possui o sentido da descontinuidade dos espaços”.xxxv Por isso, 

a motocicleta permanece invisível no quadro: “Agora, a metáfora é esta: a motocicleta 

indica que ele [o anjo] chegou, e fica suspensa a identificação do lugar de onde veio. De 

onde veio é o escândalo da sua natureza angélica: ele é inaceitável. Por isso tem uma 

motocicleta”.xxxvi 

Se o helicóptero representava a condição abissal (não linear) dos espaços 

verbalmente imaginados e do seu enquadramento como paisagens, a motocicleta traduz 

outros atributos que lhes são próprios: a velocidade, o fluxo inevitavelmente plural das 

imagens no poema e a sua liberdade face a contingências ópticas e hábitos de 

representação. Para o leitor, não é possível construir perceptivamente (senão numa vaga 

intermitência) a movimentação no espaço conceptualizado na escrita herbertiana. 

Visualmente, que espaço seria esse?  Como poderia o leitor superar a sua negatividade, que 

é a mesma que mantém fora da Anunciação de Fra Angelico o que ela efectivamente 

apresenta, que é a não visibilidade do desconhecido? 

Poderíamos recordar aqui uma extensa tradição convocada pela motocicleta e pelo 

helicóptero herbertianos. Eles fazem pensar, por exemplo, em Paul Klee, quando este 

artista sintetizava o seu trabalho dizendo “(...) alguma coisa se tornou visível, que, sem o 

esforço para a tornar visível, nunca poderia ser vista”;xxxvii fazem pensar no fragmento do 
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Ulisses, de Joyce, destacado por Didi-Huberman quando questiona a tensão entre o olhar 

crente e o olhar tautológico – “Fecha os olhos e vê”;xxxviii fazem pensar no olho cortado 

pela lâmina no célebre plano de Un Chien Andalou, de Buñuel e Dali. “Ver sempre o poema 

como uma paisagem”, seguindo a exortação de Herberto Helder, implica ter em conta que 

a crise do ocularcentrismo (Jay, 1994) encontra correspondência na valorização da imagem 

verbalmente produzida, da qual decorre o “espaço” do poema-paisagem. Em termos 

benjaminianos, poderíamos dizer que o poema-paisagem se apresenta como “uma estranha 

trama de espaço e de tempo”, aspirando ao “aparecimento único de algo distante, por 

muito perto que esteja”.xxxix Seriam essas as coordenadas das suas imagens, as quais 

traduziriam uma paisagem capaz de nos devolver o olhar.xl Ainda em Photomaton & Vox, 

em “(palavra visível)”, Herberto Helder fala das “palavras que nos metem medo”: “Delas 

irrompe a cega proliferação das imagens”, afirma.xli E, na verdade, é delas que devem 

nascer as paisagens poéticas que, por fim, nos olham, nos interpelam e nos reflectem: 

“Somos agora a paisagem para esta paisagem”, conclui Herberto Helder.  

 

 

3. 

Para Herberto Helder, a imagem heurística por excelência só pode ser encontrada 

através do uso figural da língua, e portanto nunca sem violência, nunca sem violentação 

linguística. É essa violência que deve gerar os “espaços” subentendidos na asserção “Ver 

sempre o poema como uma paisagem”. Daí a ausência de processos ecfrásticos no texto 

em que Herberto Helder tematiza a Anunciação de Fra Angelico, ou em quaisquer outros 

textos seus – no caso de “(motocicletas da anunciação)” poderíamos, quando muito, falar 

de uma simulação irónica de écfrase. Daí também a ausência de um uso da deixis que 
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simulasse o acto de apontar/mostrar uma paisagem situável “antes” do poema. A parte VI 

de Lugar começa com estes versos: 

 

Às vezes penso: o lugar é tremendo. 
É sobre os mortos, além da linguagem. 
Lugar que se transforma rodando contra a boca. 
Em certos dias, habitado por crianças 
de uma infelicidade obscura, sobre 
o verão. Por duros e belos  
peixes entre as mãos perfurando 
o sono de Deus. 
(...)xlii 

 

Ao falar de uma derrota do olhar (“defeat of the eye”) na poesia romântica, Harold 

Bloom deu-nos, por assim dizer, a chave deste espaço e desta ideia de paisagem.xliii 

Muito diferente é a estratégia de escrita que podemos observar naqueles poetas 

contemporâneos que, à viagem ou à deambulação urbana, associam a experiência da 

imagem, mas agora evocando-a no “picture”, através de processos ecfrásticos. Neste caso, 

tanto a deambulação na paisagem (natural ou urbana) quanto a écfrase quando remete para 

imagens visuais de carácter artístico, e sobretudo a associação de ambas, são identificáveis 

pelo leitor em função de referências geográficas e culturais concretas, sendo deste modo, e 

consequentemente, menos valorizada a centralidade da dimensão figural da imagem poética 

na sua apresentação discursiva. Numa recente revisitação de Sob sobre Voz (1971), de João 

Miguel Fernandes Jorge, poeta em que deambulação e écfrase facilmente convergem, 

Manuel de Freitas destaca “um frequente recurso a deícticos, uma precisão de tempo e de 

lugar” que se viriam a tornar indissociáveis da escrita deste poeta,xliv mas que são comuns a 

outros, entre os quais o próprio Manuel de Freitas. E talvez possamos alinhar este tipo de 

poéticas com a inflexão que, na década de 80, W. J. T. Mitchell equacionava no plano da 

teoria:  
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Everything – nature, politics, sex, other people – comes to us now 
as an image, preinscribed with a speciousness that is nothing but 
the Aristotelian “species” under a cloud of suspicion. The question 
for us now would seem to be just not “What is an image?” but 
“How do we transform images, and the imagination that produces 
them, into powers worthy of trust and respect?xlv  

 

O último livro de José Miguel Silva, Erros Individuais (2010), no qual as referências a  

diferentes cidades da Toscânia e ao seu património artístico sugerem a deambulação por um 

espaço geográfico bem determinado, releva desta problemática, bem como do esforço para 

a dominar em função de coordenadas que mereçam precisamente a confiança e o respeito. 

Veja-se o modo como a contemplação da pintura de Fra Angelico,  talvez a dos frescos do 

convento de S. Marcos, desencadeia um amargo confronto com o passado: 

 

É preciso muita sorte, simplesmente. 
Fra Angelico tem Deus e sua tintas, 
tem as cores amaciadas, convergentes, 
da manhã, tem o talento e sua cela. 
Pronuncia, felizardo, Bem e Arte  
num só traço, celebrando com prazer  
a Criação e celebrado pelos homens,  
seus irmãos. No pincel um talismã  
irrefutável. É preciso muita sorte,  
simplesmente. Só possível numa época  
em que pão e salvação se conjugavam  
na firmeza do desígnio, no feitiço  
de acordar a finos toques de carmim  
o Cristo morto e maquilhá-lo, retocá-lo  
à sua imagem, contemplar depois  
o feito, com orgulho disfarçado, e  
assinar (ou nem sequer) mais um milagre.xlvi 
 

Essa outra época contrasta, evidentemente, com a nossa, na qual Bem e Arte – e 

também poderíamos dizer ética e imagem – se conjugam muito menos harmoniosamente. 

Numa entrevista concedida aquando da publicação deste livro, José Miguel Silva afirmava 

que “[d]e maneiras opostas, tanto o cristianismo como o liberalismo traíram as suas 

promessas”.xlvii O livro reflecte, assim, uma visão crítica do cristianismo nas suas conivências 
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com o “materialismo, grosseiro”, da burguesia. Mas, paralelamente, não esconde “uma certa 

nostalgia das verdadeiras origens cristãs, que infelizmente o autor não partilh[a]”.xlviii A 

pintura de Fra Angelico surge tematizada neste contexto, e o que nela mais parece comover 

é precisamente a total inexistência de suspeição, a absoluta crença que guiava a mão do 

frade pintor, de quem se diz que chorava ao pintar o martírio de Cristo.  

Em  “tempos de manipulação e de enxertia, tempos de metamorfose maligna e 

hipocrisia” – assim os definiu outro poeta da deambulação e da viagem, Al Berto,xlix não é 

de admirar que a poesia procure compreender a circulação das imagens no mundo 

contemporâneo. Talvez a suspeição de que falava W. J. T. Mitchell em Picture Theory, esse 

paradoxal desconforto de nos acharmos simultaneamente entre inocofilia e iconofobia,l 

possa ajudar a compreender este tipo de inflexões da escrita. Os registos que voltam a 

acentuar a importância da voz e do diálogo, o uso recorrente de deícticos que apontam para 

espaços reconhecíveis, a atenção dada às coordenadas concretas dos lugares, mas também 

às imagens que se articulam com eles, venham elas da pintura, da fotografia ou do cinema, 

parecem traduzir um menor interesse por esse invisível que Herberto Helder colocava à 

direita do quadro de Fra Angelico, e também uma necessidade de dar a ver, mais nos termos 

de um pôr diante dos olhos. Mais do que o invisível, a questão parece ser agora, para muitos 

poetas, a de como lidar com o excesso de visível. Que ainda não sabemos muito bem como 

transformar em poderes nos quais possamos confiar e que possamos respeitar.  
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NOTAS 

                                                        
i Mitchell in Elkins, 2010, p. 162. 
ii Ibid. 
iii “The picture of ancient and medieval philosophy as concerned with things, the philosophy of the 
seventeenth through the nineteenth century as concerned with ideas, and the enlightened 
contemporary philosophical scene with words has considerable plausibility” (Rorty apud Mitchell, 
1995, p.11). 
iv Mitchell, 1995, p.13.  
v Mitchell, 2005, pp. 84-6. 
vi Mitchell, 1987, p. 10. 
vii Sobre esta questão, ver ainda a entrevista concedida por W. J. T. Mitchell à revista E-Compós 
(Portugal e Rocha, 2009). 
viii Nancy, 2003, p. 140. 
ix Cf. Mitchell, 1995, p. 89, nota 9: “I will employ the typographic convention of the slash to 
designate “image/text” as a problematic gap, cleavage, or rupture in representation. The term 
“imagetext” designates composite, synthetic works (or concepts) that combine image and text. 
“Image-text”, with an hyphen, designates relations of the visual and verbal (…)”. 
x Jay, 1994, p. 213. 
xi Sobre a(s) amplitude(s) desta noção, cf. Frias, 2009. 
xii Mitchell, 1995, p. 115. O investigador especifica ainda: “We may even go on to note that pictures 
and vision frequently play a negative role in romantic poetic theory. Coleridge dismissed allegory 
for being a mere “picture language”, Keats worried about the temptations of description, and 
Wordsworth called the eye “the most despotic of our senses”. (…) Coleridge distinctions between 
symbol and allegory, imagination and fancy, the “Idea” and the “eidolon”, all employ a similar 
strategy of associating the disparaged terms with pictures and outward, material visibility, the 
favored term with invisible, intangible “powers” of the mind” (1995, p.115). 
xiii Helder, 2006, p. 133. 
xiv Apud Mitchell, 2002, p. viii. 
xv Cf. Mitchell, 2002, p. x. 
xvi Helder, 2006, p. 79. Destaques meus. 
xvii Helder, 2006, p. 127. 
xviii Ricœur, 1986. 
xix Helder, 2006, p.79. 
xx Ibid. 
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xxi Ibid. 
xxii Idem, p. 80. 
xxiii Ibid. 
xxiv Idem, p. 127. 
xxv Idem, pp. 57-8. 
xxvi Importa recordar o que diz Georges Didi-Huberman acerca do termo latino “Cultus”: “ Cultus – 
le verbe latin colere – a d’abord simplement désigné l’acte d’habiter un lieu et de s’en occuper, de le 
cultiver. C’est un acte relatif au lieu et a sa gestion matérielle, symbolique ou imaginaire: c’est un 
acte qui simplement nous parle d’un lieu œuvré. Une terre ou une demeure, une demeure ou une 
œuvre d’art” (Didi-Huberman, 1992, p. 111). 
xxvii Helder, 2006, p. 58. 
xxviii Idem, p. 59. 
xxix No final de “(a paisagem é um ponto de vista)”, Herberto Helder pergunta, não sem ironia: 
“Pois vai a gente apresentar o que está presente? A ausência é que devia apresentar-se, pois tarda na 
ausência” (Helder, 2006, p. 60).  
xxx Helder, 2006, p. 82. 
xxxi “Esta é a minha sabedoria, tenho os olhos queimados”, escreve Herberto Helder no final de 
“(os ofícios da vista)” (2006, p. 109). 
xxxii É precisamente essa diferença que leva Noël Carroll a definir o seu objecto de estudo através da 
expressão “moving image”, que contrapõe à noção tradicional de “moving picture”: “there is at 
least one limitation in calling the relevant artform moving pictures. For the term “picture” implies 
the sort of intentional visual artifact in which one recognizes the depiction of objects, persons and 
events by looking. But many films and videos are abstract, or nonrepresentational, or nonobjective. 
(…) Thus, rather than speaking of moving pictures, I prefer to speak of moving images (…). For the 
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CAIM DECRETA A MORTE DE DEUS 
      

Salma Ferraz1 

 

"Deus não é de confiança. Que Deus é este que para  
enaltecer Abel despreza tanto Caim?"- José Saramago2 

 

 

Se ao longo de sua obra, Saramago vai diretamente ou indiretamente 

cutucando o caráter nada santo de Deus por meio de falas de personagens ou revistando 

episódios bíblicos, se n’O Evangelho Segundo Jesus Cristo3, revela um Jesus humano vítima de 

Deus cruel, se havia revistado antes em vários de seus romances episódios do Velho 

Testamento, em 2009 publica o romance Caim, no qual um autor ateu e deicida cria um 

personagem deicida. Se n’O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991), o autor mata Deus, em 

Caim (2009), ele vela o cadáver de Deus e depois crema suas cinzas. Quase vinte anos 

separam uma obra da outra. Quando defendi minha tese de doutoramento em 2002, tinha 

                                                 
1 Professora de Língua e Literatura Vernáculas da Universidade Federal de Santa Catarina; Doutora 
em Literatura Portuguesa pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), dirige o grupo de 
pesquisa denominado Teopoética – Os Estudos Comparados entre Teologia e Literatura. Suas últimas 
publicações intitulam-se As Faces de Deus na obra de um Ateu – José Saramago (publicada pela Editora 
da FURB em 2012) e No princípio era Deus e ele se fez poesia (EDUFAC, 2008), Pólen do Divino 
(Editora da Furb, 2011), Dicionário de Personagens da obra de José Saramago (Editora da Furb, 
2012). 
2 http://www1.ionline.pt/conteudo/20301-caim-e-abel-segundo-jose-saramago, consultado em 
28/01/2012 
3 Utilizaremos no presente estudo as seguintes edições e siglas: Terra do Pecado - TP (Lisboa: 
Caminho, 1999, 6a. ed.); Levantado do Chão – LC (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,  1993, 4a. ed.); 
Memorial do Convento – MC (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993, 11a. ed.); História do cerco de Lisboa - 
HDCL (São Paulo: Companhia das Letras, 1996, 4a. reimp.); O Evangelho Segundo Jesus Cristo - ESJC 
(São Paulo: Companhia das Letras, 1992, 5a. reimp.); A Jangada de Pedra - AJP (São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, 6a. reimp.);  O Ano da Morte de Ricardo Reis – OAMRR (São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989, 1a. reimp.);  In Nomine Dei – IND (São Paulo: Companhia das  Letras, 
1993); As Intermitências da Morte – AIM (São Paulo: Companhia das Letras, 2005)  Caim – C (São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009) 
 
 

http://www1.ionline.pt/conteudo/20301-caim-e-abel-segundo-jose-saramago
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certeza absoluta que Saramago encerraria sua carreira com uma obra em diálogo com a 

Bíblia. Eu estava certa. 

Cabe lembrar que o episódio de Caim e Abel já havia sido revisitado, ainda que 

rapidamente no livro ESJC, quando o narrador tenta ali redimir o primeiro homicida 

bíblico. 

Ao revistar o reaproveitar agora o episódio para um romance inteiro, Saramago 

utiliza-se da intertextualidade com a Bíblia, supondo um leitor ruminante na acepção de 

Machado de Assis em Esaú e Jacó4, um leitor que a exemplo do leitor do ESCJ, conheça a 

Bíblia, especialmente o Gênesis, porque ali estão situados os principais episódios do 

romance: a queda de Adão e Eva, O assassinato de Abel por Caim, O Dilúvio, a Torre de 

Babel, a destruição de Sodoma e Gomorra, a prova de fé de Abraão e o quase sacrifício de 

Isaac. Tanto no ESJC, como em Caim, seu alvo é Deus. 

Observemos que a resenhas por ocasião do lançamento de Caim apontam para 

o Deus do Velho Testamento. 

 

Neste novo romance, o vencedor do prêmio Nobel José Saramago 
reconta episódios bíblicos do Velho Testamento sob o ponto de vista de 
Caim, que, depois de assassinar seu irmão, trava um incomum acordo 
com deus e parte numa jornada que o levará do jardim do Éden aos mais 
recônditos confins da criação. 
Se, em O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago nos deu 
sua visão do Novo Testamento, neste Caim ele se volta aos 
primeiros livros da Bíblia, do Éden ao dilúvio, imprimindo ao 
Antigo Testamento a música e o humor refinado que marcam sua 
obra. Num itinerário heterodoxo, Saramago percorre cidades decadentes 
e estábulos, palácios de tiranos e campos de batalha, conforme o leitor 
acompanha uma guerra secular, e de certo modo involuntária, entre 

                                                 
4 Machado de Assis em Esaú e Jacó afirma: “O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem 
quatro estômagos no cérebro, e por ele faz passar e repassar os atos e os fatos, até que deduza a 
verdade que estava, ou parecia estar escondida” (ASSIS, 1962. p. 1019). 
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criador e criatura. No trajeto, o leitor revisitará episódios bíblicos 
conhecidos, mas sob uma perspectiva inteiramente diferente.5 

 

Por ocasião do lançamento de Caim, o autor afirmou sobre a polêmica que a 

obra causaria: 

 

Alguns talvez o façam, mas o espetáculo será menos interessante. O 
Deus dos cristãos não é esse Jeová. E mais, os católicos não leem o 
Antigo Testamento. Se os judeus reagirem não me surpreenderei. Já 
estou habituado. 
Mas é difícil para mim compreender como o povo judeu fez do 
Antigo Testamento seu livro sagrado. Isso é uma enxurrada de 
absurdos que um homem só seria incapaz de inventar. Foram 

necessárias gerações e gerações para produzir esse texto.6 

  

O autor recebeu muitas críticas, que por si só dariam outro capítulo neste 

nosso estudo. Embora isto fuja de nosso interesse neste momento, cabe citar a declaração 

do deputado social democrata do parlamento europeu Mário David, que após o 

lançamento do livro, afirmou que Saramago deveria renunciar depressa a sua cidadania 

portuguesa7. Interessante observarmos um detalhe curioso. Em vários livros o autor usa 

epígrafes de livros inexistentes para a abertura dos seus romances. Mas em Caim, o faz de 

uma forma diferente. Ele cita Hebreus 11:4, conhecido pelos cristãos como - a galeria da Fé: 

 

Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. 
Por causa de sua fé, Deus considerou-o seu amigo e aceitou com agrado 
as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala. 
(Hebreus 11:4) 

                                                 
5 http://www.baixedetudo.net/download-livro-caim-jose-saramago, consultado em 28/01/2012. 
Todos os negritos usados nas citações no corpo do texto e nas citações destacadas do texto são da 
autora. Quando o negrito pertencer ao autor da citação, será esclarecido logo em seguida. 
6 http://www1.ionline.pt/conteudo/20301-caim-e-abel-segundo-jose-saramago, consultado em 
28/01/2012. 
7 http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/ult10082u640738.shtml, consultado em 
12/02/2012. 

http://www.baixedetudo.net/download-livro-caim-jose-saramago
http://www1.ionline.pt/conteudo/20301-caim-e-abel-segundo-jose-saramago
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/ult10082u640738.shtml
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 Eis aqui o humor que aparece com acento bem maior que no ESJC. O negrito 

é nosso, mas a caixa alta e do autor. A Galeria da Fé de Hebreus 11:4, transforma-se no 

Livro dos Disparates, para o ateu no absoluto gozo de sua sanidade mental.8 

Se no ESJC, a palavra Deus ainda é escrita em letra maiúscula, agora, com ele 

já morto, durante o velório do seu corpo e cremação do mesmo em Caim, a palavra Deus é 

escrita com minúscula. Não só a palavra deus, mas adão, eva, caim e abel, todos 

minúsculos, fábulas e ficções.  

 

1 EVA: A MÃE DA FILOSOFIA - MELHOR LOUCA QUE MEDROSA 

 

Recordamos que em O ano da Morte de Ricardo Reis,  Saramago já havia 

questionado o absurdo da expulsão de Adão e Eva, narrada no Gênesis. Por aquela 

releitura é Deus quem é expulso do paraíso, já que fica sozinho no Éden e terá que 

procurar companhia fora dele quando quiser. O paraíso é um inferno de solidão perdida na 

floresta da humanidade. Em Memorial do Convento, também a expulsão é revisitada: Adão por 

um só pecado teve o acesso negado à árvore da vida, já o seus descendentes continuaram a 

dela desfrutar. 

O narrador já nos informa no primeiro capítulo de Caim que já havia 

tratado de delicados assuntos de religião no passado (ESJC) e Deus estava irado porque 

                                                 
8 Nesta mesma entrevista, o autor afirma que não considera esse romance seu particular e definitivo 
ajuste de contas com Deus, porque “as contas com Deus não são definitivas, mas sim com os 
homens que O inventaram. Deus, o demônio, o bem, o mal, tudo isso está em nossa cabeça, não no 
céu ou no inferno, que também inventamos. Não nos damos conta de que, tendo inventado Deus, 
imediatamente nos tornamos seus escravos.” 
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havia se esquecido de colocar a língua no primeiro par de humanos, que ele poucas visitas 

fazia ao casal e grande questão: 

 

Em segundo lugar, brada aos céus a imprevidência do senhor, que 
se realmente não queria que lhe comessem do tal fruto, remédio 
fácil teria, bastaria não ter plantado a árvore, ou ir pô-la noutro 
sítio, ou rodeá-la por uma cerca de arame farpado. (Caim, 
2009, p. 13) 

 

A ironia do narrador em Caim vai marcar este romance: Deus se esquece da 

língua e também de colocar umbigo no casal, portanto, cria uma obra imperfeita, depois 

conserta, aponta para a longevidade absurda de Adão que teria quase morrido afogado no 

Dilúvio já que viveu 930 anos, neste caso, tendo, praticamente, vivido uma eternidade na 

terra como simples mortal. Por outro lado Adão e todos os humanos, teríamos ficado com 

este pedaço de maçã engasgado na garganta, que não sobe nem desce, por toda nossa estória. 

A primeira aparição de Deus ao casal é uma entrada triunfal, à maneira de um 

general romano: 

 

Anunciado por um estrondo de trovão, o senhor fez-se presente. Vinha 
trajado de maneira diferente da habitual, segundo aquilo que seria, talvez, 
a nova moda imperial do céu, com uma coroa tripla na cabeça e 
empunhando o ceptro como um cacete. Eu sou o senhor, gritou, eu 

sou aquele que é. (Caim, 2009, p. 16) 
 

Reproduziremos aqui parte do diálogo que difere da intertextualidade direta 

com o Gênesis. A imagem de Deus durante o interrogatório é assustadora e irônica: Deus 

olha Adão, sua voz é colérica, brande o ceptro ameaçadoramente. Assim como no Gênesis, 

a maldição maior cai sobre Eva e o Senhor não esconde seu ódio por ela: 
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Que fizeste tu, desgraçada (...) Falsa, mentirosa, não há serpentes 
no paraíso, (...) E que Fizeste, mulher perdida, mulher leviana (...) tu, 
Eva, não só sofrerás todos os incômodos da gravidez, incluindo os 
enjoos, como parirás com dores, e não obstante sentirás atracção pelo 
teu homem, e ele mandará em ti, (Caim, 2009, p. 18) 

 

Eis aí o castigo da Prometeu de saias, que ousou roubar o fogo dos deuses para 

doá-lo aos humanos. O Jeová do Velho Testamento nunca gostou de mulheres, muito 

menos do prazer sexual, a tal ponto que sua mãe no futuro, Maria, gerará um filho (que é 

Jeová encarnado) sem a mácula do sêmen masculino, sem o uso de sua vagina. Pobre 

Maria, meramente uma barriga de aluguel, que concebeu sem ter sequer amado! Eva é 

amaldiçoada três vezes, enquanto Adão deveria lavrar a terra com o suor do seu rosto. O 

narrador sente pena do casal do paraíso que é lançado ao inferno de uma terra inóspita: 

Pobre eva, mísero adão. Deus o expulsa, porque agora são como deuses, e não pode haver dois 

deuses no universo. 

O casal peregrina por uma terra desabitada, o narrador se retira e o diálogo 

entre Adão e Eva é tenso, quando ela resolve que vai pedir ao querubim que vigia a entrada 

do jardim, algumas frutas do Éden: 

 

Sobre o que o senhor possa ou não possa, não sabemos nada, Se é assim, 
teremos de o forçar a explicar-se, e a primeira coisa que deverá 
dizer-nos é a razão por que nos fez e com que fim, Estás louca, 
Melhor louca que medrosa, Não me faltes ao respeito, gritou adão, 
enfurecido, eu não tenho medo, não sou medroso, Eu também não, 
portanto estamos quites, não há mais que discutir, Sim, mas não te 
esqueças de que quem manda aqui sou eu, Sim, foi o que o senhor disse, 
concordou eva, e fez cara de quem não havia dito nada. (Caim, 2009, p. 
22) 

 

Aí está Eva, fundando a filosofia, Eva se tornou como um de nós, já que o texto 

bíblico informa que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, 
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conhecedores do bem e do mal. Eva, o prometeu de saias hebraico, quer saber porque afinal 

foram criados. Não conhece o medo, louca pode ser, medrosa nunca. À Adão talvez caiba 

a fundação da Teologia, ele crê e fé não exige argumentos nem explicações. Não duvida, 

não raciocina. No diálogo com o anjo, Eva se mostra perspicaz quando pede as frutas. 

Também observemos que o autor atualiza com muito humor a linguagem bíblia. Eva 

informa que comeram ervas e que o casal têm diarréia, caganeira. Eva sorri e então o 

narrador, a maneira do deuteronomista bíblico, marca o texto com uma série de silêncios, 

ele não revela tudo. Azael concorda em buscar os frutos no Éden para dar a Eva, porém 

antes, coloca a mão no seio de Eva, e ela coloca sua mão sobre a mão do querubim. A 

espada do anjo treme com este contato. Noutro dia outro diálogo com Adão e Eva, Azael 

informa que eles não eram os únicos do planeta e que sua criação não passava de um 

experimento, e que os desígnios do senhor são inescrutáveis. O querubim é piedoso e 

misericordioso para o primeiro casal, dá-lhe o fogo, e os caminhos para se ajuntarem a uma 

caravana. Deus havia esquecido suas criaturas quem nem sequer sabiam ou tinham 

instrumentos para arar a terra. Eva abraça o anjo e chora na despedida. Aqui nasce a 

desconfiança de Adão, tal como José do ESJC que desconfiava de Maria e do outro Anjo... 

O terceiro capítulo do romance se inicia com uma insinuação do narrador que 

talvez, explique o assassinato futuro de Abel. Ao descrever o casal, o narrador informa: 

 

Tirando o facto de serem filhos do senhor, (...) dir-se-ia até que 
pertenciam todos à mesma rala, cabelos pretos, pele morena, olhos 
escuros, sobrancelhas acentuadas. Quando abel nascer, todos os 
vizinhos irão estranhar a rosada brancura com que veio ao mundo, 
como se fosse filho de um anjo, ou de um arcanjo, ou de um 
querubim, salvo seja. (Caim, 2009, p. 57) 
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Esta dúvida explicitada pelo narrador, talvez ajude o leitor deste Caduco 

Testamento manchado de sangue, a entender porque Deus rejeitava os frutos de Caim e 

aceitava as oferendas de carne de Abel. Caim seria filho de Adão e Eva, portanto humano, 

e Abel, filho de Eva e Asael, portanto divino. Eva recordava-se de Asael... 

 

2 DEUS E CAIM MATAM ABEL 

 

Adão e Eva entram numa caravana, trabalham, aprendem a lavrar a terra, 

nascem Abel e Caim: Abel tinha o seu gado, caim o seu agro. Um preferia a pecuária, outro a 

agricultura. Como já conhecido do relato do Gênesis, Deus aceita as ofertas de Abel e não 

as de Caim. Saramago reforça esta preferência inexplicável. Reforça o caráter zombeteiro 

de Abel que joga na cara do irmão ser o preferido de Deus: “E sempre a falta de piedade de 

abel, os dichotes de abel, o desprezado de abel.” (Caim, 2009, p. 33) Caim o atrai para uma 

cilada, e a golpes de queixada de jumento, mata Abel. 

Só então o Senhor, que não havia se preocupado com a sorte dos pais deles, 

aparece trajando cetro e coroa tripla. O narrador se retira, e temos um diálogo dramático 

que vale a pena reproduzir: 

  

Que fizeste com o teu irmão, perguntou, e caim respondeu com outra 
pergunta, Era eu o guarda-costas do meu irmão, Mataste-o, Assim é, mas 
o primeiro culpado és tu, eu daria a vida pela vida dele se tu não tivesses 
destruído a minha, Quis pôr-te à prova, E tu quem és para pôr à prova o 
que tu mesmo criaste, Sou o dono soberano de todas as coisas, E de 
todos os seres, dirás, mas não de mim nem da minha liberdade, 
Liberdade para matar, Como tu foste livre para deixar que eu 
matasse abel quando estava na tua mão evitá-lo, bastaria que por 
um momento abandonasses a soberba da infabilidade que 
partilhas com todos os outros deuses, bastaria que por um 
momento fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha 
oferenda com humildade, só porque não deverias atrever-te a 
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recusá-la, os deuses, e tu como todos os outros, têm deveres para 
com aqueles que dizem ter criado, Esse discurso é sedicioso, É 
possível que o seja, mas garanto-te que, se eu fosse deus, todos os dias 
diria Abençoados sejam os que escolheram a sedição porque deles 
será o reino da terra, Sacrilégio, Será, mas em todo o caso, nunca maior 
que o teu, que permitiu que abel morresse, Tu é que o mataste, Sim, é 
verdade, eu fui o braço executor, mas a sentença foi ditada por ti, 
O sangue que aí está não o fiz verter eu, caim podia ter escolhido entre o 
mal e o bem, se escolheu o mal pagará por isso, Tão ladrão é aquele que 
vai à missa como o que fica a vigiar o guarda, disse caim, E se esse 
sangue reclama vingança, insistiu deus, Se é assim, vingar-te-ás ao mesmo 
tempo de uma morte real e de outra que não chegou a haver, Explica-te, 
Não gostarás do que vais ouvir, Que isso não te importe, Fala, É 
simples, matei abel porque não podia matar-te a ti, pela intenção 
estás morto, Compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada 
aos deuses, Sim, embora devessem carregar com todos os crimes 
cometidos em seu nome ou por sua causa, Deus está inocente, tudo seria 
igual se não existisses, Mas eu, quando matei, poderei ser morto por 
qualquer pessoa que me encontre, Não será assim, farei um acordo 
contigo, Um acordo com um réprobo, perguntou caim, mal acreditava 
no que acabara de ouvir, Diremos que é um acordo de 
responsabilidade partilhada pela morte de abel, Reconheces então a 
tua parte de culpa, Reconheço, mas não digas a ninguém, será um 
segredo entre deus e caim (...) (Caim, 2009, p. 34-35) 

  

Este diálogo tenso entre Deus e Caim, parece um eco perfeito do diálogo entre 

Jesus e Deus na cena da barca d’O Evangelho Segundo Jesus Cristo. A pena magnífica de 

Saramago concede uma riqueza de detalhes ímpar com relação à narrativa bíblica do 

Gênesis 4:4-16, que é mais enxuta, nem por isto menos rica, já que insinua muito do que 

relata: 

 

E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua 
gordura; e atentou o SENHOR para Abel e para a sua oferta. 
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim 
fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 
E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu 
semblante? 
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o 
pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves 
dominar. 
E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no 
campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. 
E disse o SENHOR a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: 
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Não sei; sou eu guardador do meu irmão? 
E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim 
desde a terra. 
E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da 
tua mão o sangue do teu irmão. 
Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força; fugitivo e 
vagabundo serás na terra. 
Então disse Caim ao SENHOR: É maior a minha maldade que a que 
possa ser perdoada. 
Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei; e 
serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, 
me matará. 
O SENHOR, porém, disse-lhe: Portanto qualquer que matar a Caim, 
sete vezes será castigado. E pôs o SENHOR um sinal em Caim, para que 
o não ferisse qualquer que o achasse. 
E saiu Caim de diante da face do SENHOR, e habitou na terra de Node, 

do lado oriental do Éden.9 

 

A Bíblia é um documento religioso, mas antes disto é excelente literatura, com 

seu discurso engenhoso, sintaxe expressiva, ambiguidades e silêncios comprometedores 

que também exige um leitor ruminante. Relata-nos enredos cruéis como este do primeiro 

homicídio com um agravante: entre irmãos, motivado pela preferência inexplicável de 

Jeová por um deles. Ressaltamos que há problemas sérios entre irmãos na Bíblia, 

principalmente os gêmeos: Abel e Caim, Esaú e Jacó.  

Trazemos aqui uma consideração importante feita por Giovanni Papini em sua 

obra O Diabo:  

 

Mas a narrativa de Lactancio faz pensar que o outro espírito, 
igualmente dotado, era o secundogénito do Pai: o futuro Satã, seria 
destarte nada menos que o irmão mais novo do futuro Jesus Cristo. 
E Satã não teria sido invejoso do homem – como sustentaram S. 
Cipriano, S. Ireneu e S. Gregório de Nissa -, mas invejoso sim do 
próprio irmão. (PAPINI, 1954, p. 93-94)  

 

                                                 
9 http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/4, consultada em 19/01/2012, negritos nossos. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/4
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 Antecedendo aos problemas de inveja entre os irmãos Caim e Abel, Esaú e 

Jacó, há outro mais grave: o primogênito Jesus e o secundogênito Lúcifer. Não se pode 

desvincular a arte literária do peso religioso deste livro. E como há crimes, incestos, 

tragédias e injustiças neste livro, levando Robert Alter em A Arte da Narrativa Bíblica a 

firmar que A Divina Comédia é mais teológica do que a Bíblia (1981, p. 38). No texto 

bíblico, Caim não diz que é responsável pela morte do irmão e tenta negociar com Deus até 

conseguir, além da maldição, uma proteção e uma marca especial. No romance de 

Saramago, Caim, habilidoso com o seu dom da linguagem, acusa Deus, aceita que matou 

Abel, que foi o braço executor, mas que a sentença tinha sido ditada por Deus, portanto 

ambos, criador e criatura são responsáveis pelo crime infame. Deus, talvez triste por ter 

concertado a falha de não ter dado a língua a Adão e Eva, reconhece a culpa e partilha da 

mesma com Caim. Mas o mais grave vem agora: Caim não queria matar Abel, queria matar 

Deus, como não podia fazer isto, matou seu irmão. 

Na paródia riquíssima de Saramago ao Gênesis, o crime maior de Caim não foi 

matar Abel, já que só executou a vontade de Deus, mas sim a intenção de matar Deus é 

afirma isto ao enunciar: pela intenção estás morto. A paródia é perfeita, marcando a diferença 

em vez da semelhança. Neste Velhíssimo Testamento não é Deus que se arrepende de criar 

o homem, mas sua criatura que quer matá-lo e conseguirá mais tarde ao destruir toda a 

criatura da face da terra. 

Em Caim, Deus marca o seu cúmplice na testa com uma mancha negra, sinal 

de sua proteção, o condena a ser errante no mundo. Ao encerrar este capítulo do romance 

o narrador informa que o Senhor havia feito uma péssima escolha para a inauguração do 

Jardim do Éden, numa espécie de roleta russa, no tiro ao alvo de cegos, onde todos tinham 

perdido. Caim havia cruzado o Rubicão: Alea jact est. 
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3 LILITH: NÃO SOU MULHER PARA REMORSOS 

 

O fraticida e deicida Caim caminha solitário por lugares descampados com a 

certeza de que Deus e ele eram assassinos que dividiam uma culpa eterna. Agora cumpre 

sua sina de ser errante no mundo e no tempo. Encontra-se com um velho que leva duas 

ovelhas atadas por um baraço e que lembra um oráculo, com frases enigmáticas e 

premonitórias. Este lhe informa que havia chegado à terra de Nod – terra da fuga ou terra dos 

errantes. Mais tarde Caim chegará a pensar que este velho era o próprio Senhor. 

 

Chega à primitiva cidade Nod e se identifica pelo nome do irmão - Abel. 
Trabalha como pisador de barro e fica sabendo que a senhor daquelas 
terras é uma Senhora: Lilith, mulher de Noah, linda, rica, enferma de desejo, 
dona do palácio e da cidade: “Diz-se que é bruxa, capaz de endoidecer 
um homem com seus feitiços.” (Caim, p. 51) 

 

Lilith se apaixona por Abel, o homem que veio do poente e o ordena que deixe 

o cargo de pisador de barro e passe a viver no Palácio. Caim passa por uma iniciação sexual 

entre as escravas de Lilith. Abel, melhor Caim, torna-se amante de Lilith - a sensual e 

devoradora de homens - e passa a ser o porteiro do quarto dela, o porteiro do sexo de 

Lilith, seu boi de cobrição, grande especialista em erecções e ejaculações. 

O narrador informa que “lilith, quando finalmente abrir as pernas para se 

deixar penetrar, não estará a entregar-se, mas sim a tratar de devorar o homem a quem 

disse, Entra.” (Caim, p. 59) 

Observemos algumas informações sobre o mito de Lilith: 
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Lilith figura como um demônio da noite nas escrituras hebraicas 
(Talmud e Midrash). Lilith é, também, referida na Cabala como a 
primeira mulher de Adão, sendo que em uma passagem (Patai 
81:455f), ela é acusada de ser a serpente que levou Eva a comer do 
fruto proibido. No folclore popular hebreu medieval, ela é tida 
como a primeira esposa de Adão, que o abandonou, partido do 
Jardim do Éden por causa de uma disputa, vindo a tornar-se mãe 
dos demônios. De acordo com certas interpretações da criação humana 
em Gênesis, no Velho Testamento, reconhecendo que havia sido criada 
por Deus com a mesma matéria prima, Lilith rebelou-se, recusou-se a 
“ficar sempre em baixo durante as suas relações sexuais”. Na 
modernidade, isso levou a popularização da noção de que Lilith foi 

a primeira mulher a rebelar-se contra o sistema patriarcal.10 

 

Um excelente estudo realizado por Barbara Black Koltuv, denomina-se O Livro 

de Lilith, do qual retiramos a citação abaixo: 

 

Lilith, o demônio feminino de longos cabelos (...) Ela é uma força, um 
poder, uma qualidade, uma renegada. Um Espírito Livre. Odeia ser 
contida pelo Verbo (...) A maioria dos relatos a respeito de Lilith 
aparecem no Zohar, uma obra cabalística do século XIII, escrita por 
homens preocupados em acautelar outros homens contra seus poderes 
(...) 
Lilith, um irresistível demônio feminino da noite, de longos cabelos, 
sobrevoa as mitologias suméria, babilônica, assíria, Cananéia, persa, 
hebraica, árabe e teutônica. (...) Entre os semitas da Mesopotâmia, ela 
ficou conhecida como Lilith, que, mais, tarde, ao confabular com layil (a 
palavra hebraica para noite), tornou-se Lilith, um demônio noturno 
que agarra os homens e as mulheres que dormem sozinhos, 
provocando-lhes sonhos eróticos e orgasmos noturnos. No século 
VIII a.C., na Síria, Lilith, o súcubo foi associada a uma outra figura 
demoníaca que, anteriormente, tivera uma existência à parte: Lamashtu, a 
bruxa assassina de crianças. Sob essa forma, Lilith, a Estranguladora 
Alada, tornou-se conhecida, em todo o mundo como os nomes de 
a Dama de Pernas de Asno, a Diaba Raposa, a Sugadora de 
Sangue, a Mulher Devassa, a Estrangeira, a Fêmea Impura, o Fim 
de Toda a Carne, O Fim do dia, bruha, strega, bruxa, feiticeira, 
raptora, maga. Associada à serpente, ao cão, ao asno, à coruja, à 
emissão de horríveis sons noturnos, e considerada a alma de todo 
ser vivo que rasteja, ela foi a primeira mulher de Adão, a fêmea do 
Leviatã,a mulher de Samael, o Diabo,(..) a rainha de Sabá (...) e até 
mesmo a esposa do próprio Deus, durante o tempo que Shekhina 
esteve no exílio.” (Koltuv, 1997, p. 13-14) 

                                                 
10 http://www.portalpower.com.br/lilith-a-primeira-mulher-de-adao-omitida-pela-igreja/, 
consultado em 29/01/2012. 

http://www.portalpower.com.br/lilith-a-primeira-mulher-de-adao-omitida-pela-igreja/
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Foi esta Lilith, cujo nascimento remonta à anterioridade dos tempos, esta 

mulher que se apresenta como uma força contrária à bondade e masculinidade de Deus, 

mesmo sendo igual em grandeza, que Saramago foi buscar para ser, não a mulher de Adão, 

mas a mulher de Caim. 

Frisamos que o autor inicia sua produção romanesca com uma mulher 

sexualmente castrada, uma eunuca no reino de Deus e dos machos, a Leonor de Terra do 

Pecado e termina sua obra romanesca com uma mulher que é a sexualidade em seu estado 

mais brutal e primitivo: Lilith - a devorada de homens. Lilith, a amante de Caim é a anti-

Leonor em todos os aspectos, devora homens com seu órgão sexual e desconhece o pudor 

e a culpa. 

Passam noites de prazer e orgasmos, Lilith, pele de romã, de figo e de mel, é 

insaciável em seus desejos e Caim vive pálido como uma sombra. Caim livra-se de uma 

emboscada, amaldiçoa os homens que tentam matá-lo a mando de Noah, invocando a 

proteção do Senhor (a espada dos salteadores transforma-se numa cobra), encontra-se 

novamente com o velho que afirma que Caim o verá até o final dos seus dias. Noah o 

marido é estéril e sofre calado diante dos prazeres dos amantes, porque quer ter um filho 

que leve o seu nome, mesmo que não seja dele. Lilith se revolta ao saber do atentando 

contra Caim que lhe informa que não pode ser morto. Ele confessa ser um assassino de 

irmão para Lilith e revela que não se chama Abel. Ela pede satisfações a Noah, o humilha e 

exige a morte do escravo traidor e seus comparsas. Ela que matar o marido, plano que 

Caim na aceita porque já tem, a sua cota de mortes nas costas.  

Lilith, tal como Blimuna e Madalena, faz uma revisão de Deus. Analisemos o 

diálogo entre ela e Caim: 
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Não, respondeu ela, vejo em ti um homem a quem o senhor ofendeu, 
e, agora que já sei como realmente te chamas, vamos para a cama, arderei 
aqui mesmo de desejo se não me acodes, foste o abel que conheci entre 
os meus lençóis, agora és o caim que me falta conhecer. (Caim, 2009, p. 
67) 

 

Para Lilith, o Senhor ao preferir os sacrifícios e ofertas de Abel, ofendeu a 

Caim. Podemos afirmar que Caim é um romance, antes de tudo, ginocrático, com grandes 

personagens femininas como Eva, Lilith e a mulher de Ló. Observemos o diálogo dentre o 

casal de amantes, no momento em que a louca, a desvairada, revela seu plano de matar o 

marido Noah: 

 

Absurdo, porquê, ficaríamos livres dele, casaríamos, tu serias o novo 
senhor da cidade e eu a tua rainha e a tua escrava preferida, aquela que 
beijaria o chão por onde tu passasses, aquela que, se fosse necessário, 
receberia nas suas mãos as tuas fezes, E quem o mataria, Tu, Não, 
lilith, não mo peças, não mo ordenes, já tenho a minha parte de 
assassínios, Não o farias por mim, não me 
amas, perguntou ela, entreguei-te o meu corpo para que o gozasses sem 
conta, nem peso, nem medida, para que desfrutasses dele sem regras 
nem proibições, abri-te as portas do meu espírito antes trancadas, e 
recusas-te a fazer algo que te peço e que nos traria a liberdade plena, 
Liberdade, sim, e remorso também, Não sou mulher para remorsos, 
isso é coisa para fracos, para débeis, eu sou lilith, E eu sou apenas 
um caim qualquer que veio de longe, um matador do seu irmão, 
um pisador de barro que, sem ter feito nada para o merecer, teve a 
sorte de dormir na cama da mulher mais bela e mais ardente do 
mundo, a quem ama, quer e deseja em cada poro do seu corpo, (Caim, 
2009, p. 69) 

 

Caim não concorda com sua amante. Mais tarde, ela anuncia que está grávida. 

O filho é de Caim, mas efetivamente será filho do Noah. Caim é errante, nada o detém, 

nem mesmo seu amor por Lilith. Ele precisa acertar contar com Deus e parte em busca do 

destino, viajante no tempo, concertando erros de episódios do Velho Testamento: 
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Depois de dez anos viajando para outros presentes, passados e futuros, Caim 

retorna à terra de Nod e reencontra Lilith aquela, que é todas as mulheres ao mesmo 

tempo. Relata-lhe seu dom de viajar pelo tempo, faz a ela um sumário de tudo o que tinha 

visto e ouvido. Mesmo amando Lilith e tendo um filho – Henoc – Caim não permanece ali, 

precisava terminar sua missão... 

 

4 CAIM: NO TÚNEL DO TEMPO DO VELHO TESTAMENTO 

 

Na década de sessenta ficou famoso o seriado de ficção científica intitulado The 

Time Tunnel, O Túnel do Tempo, produção da Fox. O enredo girava em torno de dois 

cientistas Doug Phillips (Robert Colbert), e Tony Newman (James Darren), que viajavam 

por meio de um túnel para épocas passadas, sem conseguir voltar para o presente e sem 

alterar os fatos do passado. Eram monitorados por uma equipe do presente que se 

esforçava para trazê-los de volta e tirá-los de situações críticas, num monstruoso 

laboratório de que ficava no subterrâneo de um deserto dos Estados Unidos, ao custo de 7 

bilhões de dólares. Em momentos complicados da história (afundamento do Titanic, 

assassinato de John Kennedy), eram retirados daquele tempo e viajavam por meio do 

teletransporte para outro tempo. Havia a possibilidade de viajaram para o futuro também. 

Caim é antes de tudo, um errante das eras e da fé: viaja primeiramente para o 

futuro, e depois para o passado daquele futuro. Enquanto os cientistas da série americana 

viajavam teletransportados dentro de um túnel, Caim viaja de jumento, entrando e saindo 

de uma era para outra. Sai de uma paisagem seca e desértica, e, como numa divisão, chega à 

outra paragem cheia de água, frutas e nuvens. Ele próprio desconfia que algo está diferente, 

como se houvesse dois tempos, presentes passados e presentes por vir. 
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O primeiro futuro visitado por Caim é do tempo por vir de Abraão. 

Destacaremos só as passagens que divergem do texto bíblico, porque Saramago usa 

textualmente muitas falas bíblicas na íntegra. Entendemos serem estas viagens e a 

revisitação que Caim faz aos principais episódios do Velho Testamento, o clímax do 

romance.             

No relato de Gênesis 22:1-19, o quase sacrifício de Isaac por Abraão é 

solicitado por Deus, como prova de fé. No último momento há uma intervenção por meio 

do Anjo do Senhor que impede que o Pai mate seu único filho, o chamado filho da promessa. 

Por este ato de loucura, ou ato genuíno de fé segundo os cristãos, Abraão entra com um 

amplo verbete na Galeria da Fé de Hebreus 11 e é conhecido pelos cristãos como o Pai da 

Fé, já que não negou a Deus seu único filho e por Saramago como Livro dos Disparates. 

O texto de Saramago informa que o senhor não é uma pessoa em quem se possa 

confiar, pela simplicidade com que pede este ato insano a Abraão, como se fora algo banal. 

A revisão do deutoronomista Saramago é violenta, classificando Abraão de desnaturado pai. 

No momento supremo da prova de fé, não é o Anjo do Senhor da Bíblia que chega para 

salvar Isaac, mas sim, o assassino Caim: Desfrutemos do texto:  

 

O lógico, o natural, o simplesmente humano seria que abraão tivesse 
mandado o senhor à merda, mas não foi assim (...) 
Quer dizer, além de tão filho da puta como o senhor, abraão era um 
refinado mentiroso, pronto a enganar qualquer um com a sua língua 
bífida, que, neste caso, segundo o dicionário privado do narrador desta 
história, significa traiçoeira, pérfida, aleivosa, desleal e outras lindezas 
semelhantes. (...) 
Acto contínuo, empunhou a faca para sacrificar o pobre rapaz e já se 
dispunha a cortar-lhe a garganta quando sentiu que alguém lhe segurava 
o braço, ao mesmo tempo que uma voz gritava, Que vai você fazer, 
velho malvado, matar o seu próprio filho, queimá-lo, é outra vez a 
mesma história, começa-se por um cordeiro e acaba-se por 
assassinar aquele a quem mais se deveria amar, Foi o senhor que o 
ordenou, foi o senhor que o ordenou, debatia-se abraão, Cale-se, 
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ou quem o mata aqui sou eu, desate já o rapaz, ajoelhe e peça-lhe 
perdão, Quem é você, Sou caim, sou o anjo que salvou a vida a isaac. 
Não, não era certo, caim não é nenhum anjo, anjo é este que acabou de 
pousar com um grande ruído de asas e que começou a declamar como 
um actor que tivesse ouvido finalmente a sua deixa, Não levantes a mão 
contra o menino, não lhe faças nenhum mal, pois já vejo que és 
obediente ao senhor, disposto, por amor dele, a não poupar nem sequer 
o teu filho único, Chegas tarde, disse caim, se isaac não está morto 
foi porque eu o impedi. (Caim, 2009, p. 80) 

 

Eis como Saramago trata Abraão, o ancestral comum do Judaísmo (13 

milhões), Cristianismo (2 bilhões) e Islamismo (1,2 bilhão): um assassino frio e irracional. 

Bruce Feiler em seu livro Abraão – Uma Jornada ao coração de três religiões, alcunha Abraão 

como umbigo do mundo. Após resumir a trajetória do Patriarca que teria tentado matar o filho 

mais novo e expulsado o mais velho para o deserto, pergunta: “Seria este o modelo de 

santidade, o legado de Abraão, a pessoa estar preparada para matar por Deus.” 

(Feiler, 2003, p. 23). 

Feiler aponta Deus como o grande antagonista de Abraão. A prova de fé é tão 

monstruosamente inumana, que o crítico comenta: 

 

Em vez e elevar Abraão aos céus, aquele incidente traz Deus à terra. 
Abraão tornar-se o ator e Deus, o reator. (...) Abraão torna-se parceiro 
de Deus. O humano torna-se inumano; o descrente torna-se deiforme 
(...) Abrão pertencia a Deus, agora Deus, de certa maneira pertence 
a Abrão. Daí em Diante, para todo o sempre, Deus será 
mencionado como o Deus de Abraão. (2003, p. 95, itálico do autor) 

 

Segundo o estudioso com este ato Abraão torna-se Deus, e Deus passa a ser 

pertença de um humano. Já o narrador de Caim considera tanto o Senhor como Abraão 

dois grandes filhas da puta. Caim, o revisor de Jeová, vê no assassinato de Isaac, a repetição 
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do assassinato de Abel. Percebe entre Abraão e o Senhor, a mesma cumplicidade que 

houve entre ele, Caim, e o mesmo Senhor. Caim exige que o Pai da Fé, Abraão peça perdão 

a seu único filho, cordeiro quase imolado. O Filho de Adão ameaça matar o Pai da Fé. O 

humor aflora, visto que o Anjo do Senhor chegara tarde, por um defeito mecânico na asa. 

Se Caim não estivesse ali, Isaac estaria morto, já que o Anjo do Senhor é um anjo torto... 

No sistema figurativo analisado por Auerbach em seu livro Figuras, os 

episódios do Velho Testamento seriam figuras, sombras, cópias imperfeitas de um modelo 

perfeito, simulacros, prolepses de acontecimentos perfeitos que ocorreriam no futuro. 

Segundo o crítico “... todas as pessoas e acontecimentos do Velho Testamento eram 

prefigurações do Novo Testamento e de sua história de redenção.” (1997, p. 28.) 

Neste sistema figurativo, cada acontecimento tinha uma importância em si e apontava para 

outro maior no futuro. Assim, o sacrifício de Isaac por Abraão tinha o primeiro sentido: o 

salto da fé absoluta que não questiona, somente crê, mas era uma sombra de um modelo 

perfeito que ocorreria no futuro: Jesus, único filho de Deus sendo sacrificado. O Talmud 

sugere que Isaac teria 33 anos, quando quase ofertado a Deus, a mesma idade de Jesus 

quando foi crucificado. O atamento de Isaac no monte Moriá é a prefiguração tipológica da 

crucifixão no Calvário, há entre os dois fatos um vínculo icônico. Jesus, como modelo 

perfeito, foi sacrificado, enquanto Isaac, sua sombra não foi. Segundo teólogos, Jesus é 

mais perfeito e maior que Isaac, porque efetivamente morreu. Levantamos aqui uma 

questão delicada: até que ponto Abraão já não tinha efetivado o ato quando levantou o 

cutelo contra o próprio Filho? Até que ponto Isaac não morreu, mesmo tendo sido salvo 

na última hora pelo Anjo do Senhor? Feiler, referindo-se à Abraão, afirma que o próprio 

“Shakespeare não teria criado um personagem melhor.” (2003, p. 164). Remetemos o leitor 
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ao excelente conto de Julio de Queiroz, intitulado O Punhal do Livro Deuses e Santos como nós, 

publicado no ano 2000. 

Caim, ao impedir o sacrifício de Isaac, de certa forma desestrutura o sistema 

figurativo bíblico, pois assim está impedindo que outro erro aconteça no futuro: o sacrifício 

do inocente Jesus por seu pai Jeová, desnaturado tanto quando Abraão. Lembremos que 

no Evangelho de João 8:57-58 Jesus assim respondeu assim aos Judeus que o acusavam de 

blasfêmia, quando afirmou que conhecia Abraão: Ainda não tens cinquenta anos, e vistes 

Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. 

Se a Bíblia é rica em silêncios, se só relata o essencial, com tão bem estudou 

Auerbach no ensaio A cicatriz de Ulisses, do livro Mímeses: a representação da realidade na 

literatura ocidental, ao contrapor o estilo do narrador homérico, rico em detalhes, ao estilo da 

narração Eloísta, com suas palavras breves e abruptas, o Velho Testamento de Saramago é 

rico em detalhes que mais lembram o estilo homérico. O enxuto texto bíblico nada informa 

sobre o que conversaram Pai e Filho depois da interrupção da tragédia. Saramago recria 

este diálogo entre o frustrado verdugo e a vítima salva in extremis: 

 

Perguntou isaac, Pai, que mal te fiz eu para teres querido matar-me, 
a mim que sou o teu único filho, Mal não me fizeste, isaac, Então por 
que quiseste cortar-me a garganta como se eu fosse um borrego, 
perguntou o moço, se não tivesse aparecido aquele homem para segurar-
te o braço, que o senhor o cubra de bênçãos, estarias agora a levar um 
cadáver para casa, A ideia foi do senhor, que queria tirar a prova, A 
prova de quê, Da minha fé, da minha obediência, E que senhor é esse 
que ordena a um pai que mate o seu próprio filho, É o senhor que 
temos, o senhor dos nossos antepassados, o senhor que já cá estava 
quando nascemos, E se esse senhor tivesse um filho, também o 
mandaria matar, perguntou isaac, O futuro o dirá, Então o senhor 
é capaz de tudo, do bom, do mau e do pior, Assim é, Se tu tivesses 
desobedecido à ordem, que sucederia, perguntou isaac, O costume do 
senhor é mandar a ruína, ou uma doença, a quem lhe falhou, Então o 
senhor é rancoroso, Acho que sim, respondeu abraão em voz baixa, 
como se temesse ser ouvido, ao senhor nada é impossível, Nem um erro 
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ou um crime, perguntou Isaac, Os erros e os crimes sobretudo, Pai, não 
me entendo com esta religião(..) (Caim, 2009, p.81-82)  

 

Isaac revela aquilo que já foi denominado a lógica do paradoxo: como pode a 

deidade conter em si o bem e o mal? Caim revela que do Senhor procedem tanto o bem 

como o mal, ou do bom, do mau e do pior. No texto saramaguiano é um assassino que impede 

que o Pai da Fé sacrifique seu próprio filho, impedindo assim, que no futuro Deus faça o 

mesmo com Jesus. Reforça-se aqui a colocação de Miles de que o Senhor Deus não é nenhum 

santo. Isaac afirma que Deus é tão cruel como baal que devora os seus filhos e que o Senhor enlouquece 

as pessoas.                           

Temos a impressão que estamos assistindo um filme de ficção científica com 

muita ação, daqueles que só os diretores Hollywood sabem fazer. A composição do livro 

aponta para a influência do cinema com rápidos cortes. Caim, viajando pelas eras e 

chegando nos momentos extremos da narrativa do Livro dos Judeus. Na série televisa O 

Túnel do Tempo, os dois cientistas nunca conseguem alterar o passado, já que ninguém 

acredita que eles vieram do futuro. Já em Caim, o viajante do tempo altera os 

acontecimentos, ou pelo menos altera os detalhes dos acontecimentos bíblicos. Só que 

estes detalhes dão uma nova dimensão ao texto bíblico e seus doloridos silêncios. Em 

Caim, Abraão tenta sacrificar seu filho tal como no texto bíblico, mas a intervenção que 

salva a vida do inocente, não é divina e sim humana. Um assassino é mais justo que o Pai 

da Fé. 
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 O autor afirmou em entrevista que escreveu o romance em menos de quatro 

meses: “Estava em uma espécie de transe. Nunca havia me sucedido tal coisa, pelo menos 

com essa intensidade, com essa força."11 

É isto: o romance é um transe alucinógeno de Caim pelas paisagens e 

passagens centrais do Velho Testamento. 

Do episódio de Abraão e Isaac, Caim retrocede no tempo e chega à confusão 

de língua causada por Deus porque os homens resolveram construir a Torre de Babel. 

Desde o começo dos tempos, o homem sonhava em chegar aos céus. A passarola do 

Gênesis atendia pelo nome de Torre de Babel... Caim não entende porque o Senhor está triste 

com tão grande obra humana: 

 

O ciúme é o seu grande defeito, em vez de ficar orgulhoso dos filhos 
que tem, preferiu dar voz à inveja, está claro que o senhor não 
suporta ver uma pessoa feliz, (Caim, 2009, p. 86) 

 

O ciúme do Senhor já havia sido apontado por Feiler em obra já mencionada, 

quando afirma que o humano é o ponto central do projeto de Deus. Deus precisa dos seres 

humanos, mas Adão preferiu Eva, Noé preferiu o vinho, e os homens o desafiaram 

construindo sua própria torre. Em Caim, o ciúme de Jeová é extremado. Por meio de um 

furação, não deixa pedra sobre pedra da grande obra dos homens. Os homens sempre 

quiseram ser como deuses, desde que saíram do paraíso, no entanto, o Senhor não suporta 

isto. Feiler afirma que “Deus não quer ser ameaçado. Quer ser imitado. Quer ser amado.” 

(2003, p. 33) Não só Deus, mas Maomé, Buda, Shiva, Xangô, Osíris, Tupã e toda a imensa 

                                                 
11 http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,saramago-redime-caim-em-seu-novo- 
romance,425649,0.htm, consultado em 30/01/2012. 

http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,saramago-redime-caim-em-seu-novo-%20romance,425649,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,saramago-redime-caim-em-seu-novo-%20romance,425649,0.htm
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galeria de deuses criados pelos homens. Já Miles, afirma que a onipresença de Deus é 

apenas outro nome para sua solidão (1995, p. 450). 

O narrador termina o capítulo com uma triste constatação “A história dos 

homens é a história dos seus desentendimentos com deus, nem ele nos entende a nós, nem 

nós o entendemos a ele.” (Caim, 2009, p. 88) 

Caim vai para o futuro, à época da destruição de Sodoma e Gomorra, encontra 

Abraão antes dele ter o segundo filho Isaac, ouve o patriarca negociando com Deus sobre a 

quantidade de justos necessários para a não destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui ficam 

duas dúvidas não em esclarecidas: Porque afinal Ló ofereceu as filhas para serem 

estupradas e protegeu os anjos, que afinal eram anjos e estranhos? 2) Porque o castigo tão 

cruel destinado a Mulher de Ló, só por causa de um mísero olhar. E a crítica maior é 

destinada a Deus, que na destruição das duas cidades, não poupou sequer as crianças: “As 

crianças, disse caim, aquelas crianças estavam inocentes, Meu deus, murmurou abraão e sua 

voz foi como um gemido, Sim, será o teu deus, mas não foi o delas.” (Caim, 2009, p. 

97) 

Da época de Abraão ele viaja para o futuro, ao tempo de Moisés. Percebe-se 

que o leitor exigido por Saramago é um leitor modelo, na concepção de Umberto Eco em 

Lector in fabula (1967), pois deve conhecer muito bem o hipotexto de Caim, caso contrário 

se perderá nas idas e vindas do texto, não entenderá os silêncios, os não-ditos. Caim agora 

contempla os acontecimentos que envolvem a subida de Moisés ao Monte Sinai, e a 

confecção de um bezerro de ouro, feira pelo assustadiço Aarão que temia os clamores do 

povo. Moisés ordena que irmão mate irmão, vizinho mate vizinho, amigo mate amigo, 

israelitas matando israelitas. 
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E foi assim que morreram três mil homens. O sangue corria entre as 
tendas como uma inundação que brotasse do interior da própria terra, 
como se ela própria estivesse a sangrar, os corpos degolados, 
esventrados, rachados de meio a meio, jaziam por toda a parte, os gritos 
das mulheres e das crianças eram tais que deviam chegar ao cimo do 
monte sinai onde o senhor se estaria regozijando com a sua 
vingança. Caim mal podia acreditar no que os seus olhos viam. não 
bastavam sodoma e gomorra arrasadas pelo fogo, aqui, no sopé do 
monte sinai, ficara patente a prova irrefutável da profunda maldade do 
senhor, três mil homens mortos só porque ele tinha ficado irritado 
com a invenção de um suposto rival em figura de bezerro, Eu não 
fiz mais que matar um irmão e o senhor castigou-me, quero ver agora 
quem vai castigar o senhor por estas mortes, pensou caim, e logo 
continuou, Lúcifer sabia bem o que fazia quando se rebelou contra 
deus, há quem diga que o fez por inveja e não é certo, o que ele 
conhecia era a maligna natureza do sujeito. (Caim, 2009, p. 101) 

 

A crítica e o humor ácido marcam a revisão do Velho Testamento do qual 

escorre sangue: o Senhor ciumento de um bezerro, três mil mortos em nome de Deus. 

Aqui também, tal como no ESJC, Lúcifer é inocentado de sua rebelião. 

Caim foi condenado por ter matado Abel, mas o Senhor destruiu Sodoma e 

Gomorra e as inocentes crianças, permitiu que três mil israelitas fossem mortos por causa 

de uma simples imagem fundida. A pergunta que não quer calar, quem castigará o Senhor 

pelos seus erros? Ele não aparece mais face a face como perante Adão, Eva e Caim, mas 

escondido numa coluna de fumo. Vergonha? Talvez, pelos inocentes mortos em Sodoma e 

Gomorra, inocentes que nos remetem aos inocentes mortos por ordem de Herodes, 

quando Jesus nasce... 

O narrador revisa a guerra contra os reis medianitas, a ordem de Moisés, para 

que os soldados israelitas matassem todas as mulheres casadas e jovens, que guardassem 

para seu próprio uso as solteiras e os despojos de guerra. Depois disto Caim viaja o tempo 

de Josué e a tomada de Jericó, trabalhando no serviço de apoio do exército deste. Na 

conquista de Jericó, nada é poupado, tudo é destruindo: homens, mulheres, crianças e 
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animais. Na concepção de Caim, os israelitas salvaram a pior de todas as pessoas: Raab, 

uma traidora do seu povo. E é justamente Raab, a traidora do povo de Jericó, admitida no 

seio dos israelitas, um povo mal educado pelo Senhor, que apedrejava prostitutas, que se 

tornou a ancestral de Davi e de Jesus, o Messias. O narrador relata as mortandades na 

conquista da Terra Santa, que manava leite e mel - só em na cidade de Ai foram doze mil 

mortos para provar que com o senhor deus não se brinca -, o apedrejamento seguido de 

queimação de Acã e toda sua família por ter tomado despojos da cidade de Jericó.  

O pedido de Josué para que o Senhor parasse o Sol durante a batalha contra os 

cinco reis amorreus é rechaçado por Deus, já que o Sol sempre parado esteve e é a terra 

que gira em torno do Sol, afinal o Senhor não era burro. Mas o Senhor e Josué ensaiam 

uma pantomima, uma farsa, para que creiam, os do presente e do futuro, que o sol parou 

realmente porque Deus assim o quis. A mortandade é tanto que Caim toma seu burro e vai 

embora. 

Depois de dez anos peregrinando por diversos tempos, Caim retorna à terra de 

Nod e reencontra Lilith e seu filho Enoch. Confidencia a ela que tinha o poder, o dom de 

viajar para o presente e para o futuro. Caim faz um sumário de tudo o que viu e ouviu: 

 

Então caim contou a lilith o caso de um homem chamado abraão a quem 
o senhor ordenara que lhe sacrificasse o próprio filho, depois o de uma 
grande torre com a qual os homens queriam chegar ao céu e que o 
senhor com um sopro deitou abaixo, logo o de uma cidade em que os 
homens preferiam ir para a cama com outros homens e do castigo de 
fogo e enxofre que o senhor tinha feito cair sobre eles sem poupar as 
crianças, que ainda não sabiam o que iriam querer no futuro, a seguir o 
de um enorme ajuntamento de gente no sopé de um monte a que 
chamavam sinai e a fabricação de um bezerro de ouro que adoraram e 
por isso morreram muitos, o da cidade de madian que se atreveu a matar 
trinta e seis soldados de um exército denominado israelita e cuja 
população foi exterminada até à última criança, o de uma outra cidade, 
chamada jericó, cujas muralhas foram deitadas abaixo pelo clangor de 
trombetas feitas de cornos de carneiro e depois destruído tudo o que 
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tinha dentro, incluindo, além dos homens e mulheres, novos e velhos, 
também os bois, as ovelhas e os jumentos. (Caim, 2009, p. 127) 

 

Após esse relato, Caim confessa à Lilith que o criador dos céus e da terra não 

era um bom Deus, visto a exigência do sacrifício de Isaac, afirma que Deus nunca teve 

noção do que era justiça humana e que estava rematadamente louco, sem consciência dos 

seus atos. Caim confirma a tese de Miles, segunda a qual o Senhor Deus não é nenhum 

santo. Mesmo amando Lilith, Caim não fica em Nod, uma missão maior o espera... 

Caim avança na névoa do tempo chegando a época no justo Jó. Ali na terra de 

Us encontra-se com dois anjos que o reconhecem e rememoram a sua ajuda para com 

Abraão. Esses anjos afirmam que estão ali para que Satã não se exceda na espécie de 

partida ferrenha que joga com o Senhor. Essa não é a primeira vez que este episódio é 

relido na obra de Saramago. 

Caim fica perplexo ao saber que Jó é vítima de um acordo entre dois bons 

jogadores, Deus e o Diabo. Alejandro Maciel, em artigo intitulado Job o la depravación de la 

justicia, já havia apontado para o fato de que, nos céus, fazem-se apostas para o azar de Jó. 

Em meu artigo Jó, quem o tentou? A Onipotência em meio à tempestade contra o verme humano 

esmagado e rastejante, defendo a tese de que o grande vencedor do livro de Jó é Deus, que Jó 

não é humilde, questiona a justiça de Deus e este o responde mostrando seu poder. No 

primeiro tempo desta partida diabolicamente divina Jó vence; no segundo tempo exaurido, 

putrefato, Jó vence novamente. Cremos que se fosse preciso o Senhor levaria a partida para 

prorrogação. Jó, o último dos últimos, é ignorante do que se passa no céu sem saber que é o 

protagonista de um celestial Big Brother filosófico. Parece que a mulher de Ló entende 

mais da justiça de Deus do que o próprio Ló: “Para o mal estava aí Satã, que o senhor nos 

apareça agora como seu concorrente é coisa que nunca me passaria pela cabeça (...). O mais 
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certo é que Satã não seja mais que o instrumento do Senhor, o encarregado de levar a cabo 

os trabalhos sujos que Deus não pode assinar com seu nome.” (Caim, 2009, p. 140) 

Em Caim, o que acontece entre Jó e os anjos é um verdadeiro debate teológico. 

Caim não aceita os argumentos dos anjos - os desígnios do Senhor são inescrutáveis – relembra 

para os anjos o episódio de Abraão os inocentes de Sodoma e a injustiça praticada contra 

Jó. Para Caim, Deus não ama ninguém. Tudo acontece como tem que acontecer, como o 

leitor ruminante já deve saber. Caim participa efetivamente dessa insana prova já que 

trabalha para Jó e é o mensageiro da primeira desgraça que se abate sobre Jó. Novamente 

aqui, Saramago redime Satanás como já havia feito n’O Evangelho Segundo Jesus Cristo: “Fi-lo 

com o teu acordo, se job o merecia ou não merecia, não era assunto meu nem a ideia de 

o atormentar foi minha.” (2009, p. 139). 

Do tempo de Jó, Caim retorna para o tempo de Noé, precisava resolver 

definitivamente sua questão pessoal com Deus. 

 

5 A ARCA DE CAIM: EXTERMINADO O FUTURO DO JUDAÍSMO E DO 

CRISTIANISMO 

 

Caim faz agora sua última viagem depara-se com quatro homens e quatro 

mulheres construindo um objeto que lembrava uma arca. Enquanto conversava com um 

homem que descobrira se chamar Noé, Deus aparece e um novo debate filosófico ocorre 

entre Deus e Caim. Caim acusa Deus de ter destruído as crianças de Sodoma e Gomorra. 

O Senhor responde: “Não tenho que dar contas se não a mim mesmo (...) sou dotado de 

uma consciência tão flexível (...).” (Caim, 2009, p. 149). Caim informa ao Senhor que viaja 

para o passado e para o futuro. O Senhor responde que, para ele, o tempo não existe e 
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decide encerrar as viagens de Caim dizendo que ele jamais poderá sair daquele vale onde a 

arca está sendo construída, que o vale seria vigiado por dois querubins. Noé pergunta ao 

Senhor o que faria com aquele homem: “Leva-o na barca e junta-o à família, terás mais um 

homem para fazer filhos nas tuas noras, espero que os maridos delas não se importem 

(...).” (Caim, 2009, p. 150) 

A discussão filosófica entre o Senhor e Caim termina nesta fala: 

 

Que sabes tu do coração de job, Nada, mas sei tudo do meu e alguma 
coisa do teu respondeu caim, Não creio, os deuses são como poços sem 
fundo, se te debruçares neles nem mesmo a tua imagem conseguirás ver, 
Com o tempo todos os poços acabam por secar, a tua hora 
também há de chegar. O senhor não respondeu (...). (Caim, 2009, p. 
153) 

 

O Senhor informa Caim que havia se arrependido de ter criado o homem por 

causa das iniquidades deles e por isso resolveu destruir toda a humanidade. Depois passam 

a discutir assuntos práticos com relação à flutuação da arca no vale ou no mar e o Senhor 

dá razão aos conhecimentos náuticos de Caim e manda anjos construtores ajudar a exausta 

família de Noé. Devido à pressa do Senhor, os anjos trabalham animadamente já que no 

céu tudo era muito chato. Esses anjos elevam a arca, um verdadeiro zeppelin hindenburg até o 

mar. Quando a barca pousa no mar causa um tsunami, iniciando a destruição das pessoas 

vivas. 

No decorrer dos trabalhos na barca, Caim debate a questão da justiça de Deus 

com os anjos operários e revela um sombrio pessimismo formado das suas sucessivas viagens 

aos horrores do passado e do futuro. Durante quarenta dias a arca flutua no dilúvio prometido e 

efetivado por Deus. Os argonautas de Jeová tem que esperar cento e cinquenta dias até que 

a convulsão aquática se acabe. O exterminador do futuro do Judaísmo e do Cristianismo 
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põe em prática seu plano. Um por um as noras e os filhos de Noé vão morrendo por meio 

de incidentes inexplicáveis. Caim passa a odiar Noé quando este afirma que não é preciso 

lavar o corpo de uma de suas noras porque a água do mar fará isso. Entre uma morte e 

outra, Caim relembra seu tempo de garanhão exclusivo de Lilith. Parece que havia um 

prazer sádico em tentar engravidar as mulheres da arca e depois matá-las. Lá fora o mar 

cheio de mortos, dentro da barca o barqueiro Caim faz seu trabalho. Conforme o número 

das mulheres mortas aumenta, Noé aponta para a necessidade de terem que copular mais, 

ofertando sua própria mulher para Caim. Do ponto de vista de Noé, o fato de Caim estar 

dormindo com a sua própria mulher uma obra pia. Ao matar as noras, a mulher e os filhos 

de Noé, de certa forma, Caim sente que está matando o próprio Deus. 

Quando Noé percebe que a exceção deles todos estão mortos, fica 

desesperado:  

 

E agora, clamava Noé arrepelando o cabelo no mais absoluto desespero, 
tudo está perdido, sem mulheres que fecundem não haverá vida nem 
humanidade (...) Deita-te daqui abaixo, disse Caim, nenhum anjo virá 
colher-te nos seus braços. (...) Foste tu, disse, Sim, fui eu, respondeu 
Caim, mas em ti não te tocarei, morrerás pelas tuas próprias mãos, E 
deus, que dirá deus, perguntou noé, Vai tranquilo, de deus encarrego-
me eu. Noé deu a meia dúzia de passos que o separavam da borda e, 
sem uma palavra, deixou-se cair. (Caim, 2009, p.171) 

 

 No dia seguinte a barca toca a terra e Deus chama Noé, sua família e todos os 

animais para que saiam da arca. A porta se abre lentamente e todos os animais saem, as 

tartarugas, por último. Transcrevemos abaixo o diálogo final entre criador e criatura:  

 

Noé, noé, porque não sais. Vindo do escuro interior da arca, caim 
apareceu no limiar da grande porta, Onde estão noé e os seus, perguntou 
o senhor, Por aí, mortos, respondeu caim, Mortos, como, mortos 
porquê, Menos noé, que se afogou por sua livre vontade, aos outros 
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matei-os eu, Como te atreveste, assassino, a contrariar o meu projecto, é 
assim que me agradeces ter-te poupado a vida quando mataste abel, 
perguntou o senhor, Teria de chegar o dia em que alguém te 
colocaria perante a tua verdadeira face, Então a nova humanidade 
que eu tinha anunciado, Houve uma, não haverá outra e ninguém dará 
pela falta, Caim és, e malvado, infame matador do teu próprio 
irmão, Não tão malvado e infame como tu, lembra-te das crianças 
de sodoma. Houve um grande silêncio. Depois caim disse, Agora já 
podes matar-me. Não posso, palavra de deus não volta atrás, morrerás 
da tua natural morte na terra abandonada e as aves de rapina virão 
devorar-te a carne, Sim, depois de tu primeiro me haveres devorado 
o espírito. (Caim, 2009, p. 172) 

 

O Apocalipse não será escrito por João na ilha de Patmos, mas por Caim na 

porta da Arca dos mortos. Não haverá arco-íris. Caim transforma-se no anjo vingador, 

vingando-se de Deus, do seu criador, ao exterminar toda a família de Noé. Havia chegado a 

hora e a vez do Senhor. Caim completara a sua vingança, de assassino de seu irmão Abel, 

transforma-se agora em assassino do Senhor. Sem humanos, o Senhor está morto! Jeová 

em desaparecerá junto com o último homem da terra: Caim! 

Cabe lembrar que segundo o relato de Gênesis 11, Abraão é descendente de 

Sem, filho de Noé. Ao exterminar todos na barca, fazendo um dilúvio de sangue, incluindo 

Noé, Caim garante que Abraão, o pai da fé, não existirá e não cometerá as sandices em 

nome da tal fé. 

É como se após escrever o verbete de Jesus no seu desevangelho – O Evangelho 

segundo Jesus Cristo -, Saramago ainda não estivesse satisfeito. Era necessário contar o mal 

pela raiz, não permitir a existência do Judaísmo nem do Cristianismo. Não existindo 

Judaísmo, não existiria profetas, promessas, messianismo e, consequentemente, 

Cristianismo. Esta é a missão de Caim, o exterminador do futuro de Israel e do futuro dos 

Cristãos. Se destruísse a criatura criada por Eu sou o que sou, Ele não teria sido o que é. 

Saramago viu o cadáver de Deus no ESJC, velou e cremou as cinzas de Deus em Caim.  
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Em O Evangelho segundo Jesus Cristo, Jesus dá o último suspiro do Gólgota. Em 

Nomine Dei, Deus agoniza e, em Caim, Jeová dá seu último suspiro. Caim faz com que a 

última gota de água do dilúvio elimine antecipadamente o último suspiro do Gólgota. Jesus 

não precisará dizer Consummatum est. Caim é o redentor do Salvador, ele, de assassino, 

transforma-se no messias! Graças a Caim, Jesus não terá que ir para a cruz. 
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EM TORNO DE MARIA ADELAIDE DE ALMEIDA GARRETT (1841-1896) 

 

      Sérgio Nazar David1 

 

Maria Adelaide d’Almeida Garrett nasceu em 12/1/1841. Era filha de Adelaide 

Deville (1818-1841), neta de Francisco Gualiarin Deville e de D. Jerónima Bellisioni Deville 

(1796-1863), que tiveram mais duas filhas, Amália e Leopoldina. Em 1822, Francisco 

Deville faleceu em Génova (Itália)2. D. Jerónima decidiu permanecer em Lisboa. Casou-se 

novamente com João António Lopes Pastor3. 

Maria Adelaide foi registada em 15/3/1841 – mais de dois meses, portanto, após 

seu nascimento – “como filha natural do Consilheiro João Baptista de Almeida Garrett”, 

sem indicação de mãe. O amigo Joaquim Larcher testemunhou e apadrinhou a menina, que 

teve como madrinha “Nossa Senhora”. Sua mãe faleceu meses depois, em 26/7/1841. 

Em 1845, os leitores da Revista Universal Lisbonense puderam ler que o Autor de 

Viagens na Minha Terra tinha “um filho no berço e uma mulher na cova”4.  

O Dr. Carlos Augusto Guimarães (1830-1900), seu futuro marido, conta, em artigo 

publicado em 4/2/1899 (centenário de nascimento de Garrett), que, vivendo na Rua do 

Alecrim em casa de seus pais, vira Garrett algumas vezes, subindo a rua, dando a sua mão a 

uma criança, que devia ter sete ou oito anos, “sempre em animada conversação”5.  

                                                 
1  UERJ/CNPq 
2  Cf. Lima, 1947, p. 132. 
3 Cf. Amorim, 1884, p. 627; e registo de baptismo de Adelaide Deville (Registos Paroquiais, Igreja 
do Loreto, Lisboa, Livro 6, Baptismo, 1817-1853, fl. 32). 
4 O capítulo XI de Viagens na Minha Terra foi publicado em 4 de Setembro de 1845, no nº 11, tomo 
V, pp. 126-128, da Revista Universal Lisbonense. A edição em livro é de 1846. 
5 Guimarães, 1899 apud Lima, 1947, p. 40. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1059 

 

Garrett lutou pela legitimação desta menina desde a primeira hora, processo que só 

se concluiu em 1851, junto com o título de Visconde, cuja segunda vida nunca se 

confirmou em Maria Adelaide. 

João Baptista foi pai e mãe6 de “Mimi”. Mas certamente, na educação da menina, 

teve o apoio de algumas senhoras.  

Uma delas foi Rosa Montufar Barreiros (1815-1883), a Baronesa e depois 

Viscondessa de Nossa Senhora da Luz, que visitava Maria Adelaide no Convento das 

Salésias7. Rosa levava cartas de Garrett à filha e trazia respostas8, enviava por intermédio de 

Garrett amêndoas para Maria Adelaide9, que lhe oferece também, por sugestão do pai, no 

seu aniversário (30/8/1854) de 39 anos, um “aderece de corais”10. O romance com a 

espanhola radicada em Lisboa – esposa do Barão da Luz, com quem Garrett mantinha 

relações cordiais de amizade – chegou às caricaturas dos jornais cabralistas11, ganhou as 

páginas da literatura12, entrelaçou-se na vida familiar de Garrett.  

Também D. Maria Krus (1815-1884)13, esposa de D. Pedro Brito do Rio, e D. 

Jerónima14 visitavam Maria Adelaide nas Salésias e lhe ofereciam presentes. Ambas 

certamente tiveram um importante papel na educação de Maria Adelaide após a morte de 

Garrett: D. Jerónima, como avó; D. Maria Krus, como esposa de D. Pedro Brito do Rio, 

amigo e testamenteiro de Garrett e subtutor da pequena órfã. 

                                                 
6 Ver carta de Garrett ao irmão: Espólio Garrett, BNP, 9/7/1851: “sou pai e sou mãe”. 
7 Ver carta de Garrett à filha de 25/11/1853. 
8 Ver carta de Garrett à filha de 10/2/1854. 
9 Ver carta de Garrett à filha de 15/4/1854. 
10 Ver carta de Garrett à filha de 25/6/1854. 
11 O jornal A Matraca, de 1848, exibe uma caricatura de Garrett defronte à Viscondessa da Luz, 
com os seguintes versos: “Por largo campo, indómita e fremente / Corre a revolução, / Da vossa 
Luz a rápida torrente / Me alegra o coração”. 
12 Em Abril de 1853, Garrett publica Folhas Caídas.  Esta primeira edição, sem indicação de autoria, 
esgotou-se em um mês. Em quase todos os 34 poemas podemos ler as palavras “rosa” e “luz”.  
13 Ver carta de Garrett à filha de 3/1/1854. 
14 Ver carta de Garrett à filha de 13/8/1854. 
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Igualmente, as freiras cumpriam, dentro dos costumes de então, as funções 

normalmente reservadas às mães: “Ganha afeição de tuas superioras e mestras que são as 

verdadeiras mães que Deus te deixou”, escreve-lhe João Baptista15. 

Garrett quer que a filha conheça bem o inglês e o francês, sem o que “uma senhora 

(...) não se acha educada”16. Mas nada muito além disto: “eu não te quero para doutora; só 

desejo que sejas boa, temente a Deus, que tenhas modos de senhora, e que cultives 

honestamente a inteligência que Deus te deu”17. 

Nas cartas de Garrett, vemos o pai amoroso e amigo: manda-lhe manteiga, 

pãezinhos, frutas... Vemos também o homem que conhece o mundo em que vivem: incita a 

jovem educanda das Salésias a saber “dissimular as contrariedades incessantes da vida”. Ao 

mesmo tempo, mostra-lhe que “nenhum bom filho” deve “ocultar, recear, ter medo” do 

“melhor e mais verdadeiro amigo”18, o pai. 

Maria Adelaide saiu do Convento das Salésias poucos meses antes da morte de 

Garrett quando este já vivia na casa da rua de Santa Isabel (actual Saraiva de Carvalho). Já 

perto de morrer, pouco podia contra os excessos dos criados. Amorim tomou a frente dos 

negócios: fez vir a menina das Salésias para ajudá-lo e para estar junto do pai19  

Depois da morte de Garrett, Maria Adelaide não voltou às Salésias. Passou a 

estudar num colégio leigo, o que – conforme já apontámos – desagradou bastante ao tio 

Alexandre. Sua educação foi, a partir de então, dirigida por Joaquim Larcher (tutor) e D. 

Pedro Brito do Rio (subtutor). 

                                                 
15 Ver carta de Garrett à filha de 6/11/1853. 
16 Ver carta de Garrett à filha de 23/2/1854. 
17 Ver carta de Garrett à filha de 11/7/1854. 
18 Ver carta de Garrett à filha de 5/2/1854. 
19  Cf. Amorim, 1884, p.628 
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Viveu com a avó e o padrasto (João António Lopes Pastor), na Quinta da Buraca, e 

conservou sempre a intimidade na casa de D. Maria Krus e D. Pedro Brito do Rio (1809-

1869), de cuja única filha, D. Josefa Brito do Rio (1840-1892), a Condessa de Ficalho, foi 

amiga por toda a vida. Um jornal de Sintra que notifica o seu óbito, em 1896, traz:  

Logo em seguida [à morte de Garrett] foi levada pela sra D. Maria Krus 
para sua casa, e conservou sempre a intimidade e amisade d’esta senhora, 
muito considerada por todas as pessoas importantes do paiz. // Foi 
intima amiga desde a infancia de sua filha a sra condessa de Ficalho, 
causando profundo abalo na sua compleição delicada a morte da illustre 
titular, de modo que desde então nunca mais teve alegria nem saude.20 

 

Em 1859 morre o padrasto21. Logo em seguida, em 2/1/1862, Maria Adelaide casa-

se com o Dr. Carlos Augusto Guimarães, bacharel em Medicina pela Universidade de 

Coimbra. No contrato nupcial, lavrado em 20/12/1861, consta, após a referência a Maria 

Adelaide: “filha legitimada do fallecido Excellentissimo Visconde d’Almeida Garrett”22. 

Logo a 15/1/1862, o tio Alexandre escreve-lhe em sinal de protesto por ter sido 

“participado” em vez de “consultado” na escolha do marido. É uma carta dura:  

Peço-te que tomes como regra do teu procedimento as palavras da 
Sagrada Escritura, que começam Mulierem fortem quis inveniet (...) 
notando que a Divina Sabedoria não exalta as muitas letras das 
Senhoras, mas sim as suas virtudes domésticas; tendo por doutrina 
que a mulher deve viver submissa a seu marido, exceptuando somente o 
caso de que este quisesse impor-lhe leis contrárias à Lei de Deus, e às da 
Igreja. // Não tenho mais que explicar a quem Nosso Senhor dotou de 
talentos pouco vulgares, mas que cumpre não deixares extraviar.23 

 

A carta de Alexandre dá a entender que Maria Adelaide tinha uma cultura invulgar 

para as mulheres de seu tempo. Também o tio se ressentia de não ter tido, após a morte do 

                                                 
20 Trata-se de trecho do obituário de Maria Adelaide, num jornal de Sintra, recolhido por Ferreira 
Lima.  
21 Ver carta de Angélica (mulher de Alexandre José) a Maria Adelaide, de 8/4/1859 apud Lima, 
1947, p. 102: “Muito lamentamos a morte do teu protector o Sr. Pastor que Deus tenha na Sua 
prezença.” 
22 Lima, 1947, p. 38. 
23 Carta de Alexandre José a Maria Adelaide, de 15/1/1862 apud Lima, 1947, p. 100.  
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irmão, qualquer influência nos rumos de sua educação. Larcher e Brito do Rio certamente 

isolaram Alexandre desta esfera de decisões. 

Maria Adelaide e Carlos Guimarães tiveram uma única filha, em 1863, que viveu 

apenas três anos. Morreu em Santarém e foi sepultada no jazigo de Passos Manuel, no 

Cemitério dos Capuchos.  

A avó D. Jerónima morreu em 1863. No inventário de partilha de bens, sua tia 

Amália Deville da Costa Couraça e o marido, Maximiano Saraiva da Costa Couraça, 

contestaram o direito de herança de Maria Adelaide. Algumas peças do processo, 

transcritas por Ferreira Lima em A Filha de Garrett, dão-nos a dimensão dos preconceitos 

de época e do quanto estava também a sociedade a modificar-se em suas bases a despeito 

de tudo24. 

Em síntese, o advogado de Amália Deville questiona a filiação materna com base 

no registo de baptismo de Maria Adelaide (filha natural de Garrett, sem indicação da mãe); 

defende as teses de “adultério” e “barreguice” (mulher solteira “que tinha commercio com 

homem casado”), que vedariam o direito de herança; e de que D. Jerónima, nascida em 

Milão e falecida italiana, deveria ter os direitos sobre a sua sucessão regulados pela 

legislação d’esse país, que excluía [Maria Adelaide] por ser “filha adulterina”. 

Os advogados de Maria Adelaide, Francisco António Fernandes da Silva Ferrão e 

Paulo Midosi Júnior, fizeram triunfar a verdade. 

Com relação ao registo de baptismo, alegaram que a Carta Régia (de 1851) tinha 

suspendido a condição de filha ilegítima, equiparando-a “aos filhos de legitimo 

matrimonio”. Do adultério e da acusação de barreguice, sustentaram não ter havido os 

                                                 
24 Alguns trechos do processo referente ao inventário de partilha de bens de D. Jerónima Deville 
estão transcritos por Lima, 1947, p. 121-138. 
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indispensáveis “dolo e sciencia do matrimonio”, uma vez que Garrett e Luísa Midosi já 

viviam separados; e também que Luísa, “a pessoa ofendida”, era quem podia se queixar, e 

não o fez. A tese principal de ter D. Jerónima nascido e morrido italiana, refutaram-na com 

evidente ironia perguntando qual legislação “italiana”, àquela altura, seria aplicável.  

A Carta Constitucional de 1826 é citada pelos advogados de Maria Adelaide: 

“nenhuma pena passará da pessoa do delinquente” (artigo 145). E arrematam com um 

princípio geral das consituições liberais que – embora muitas delas, como a portuguesa, 

tenham uma “religião oficial”25, o catolicismo – tendem a ser laicas em inúmeros aspectos: 

“os crimes moraes, – os peccados, podem ser condenados pela moral e pela Religião, sem o 

ser pelas leis temporaes”26.  

O juiz, Dr. José Maria de Almeida Teixeira de Queirós, pai de Eça, deu a sentença, 

em 29/3/1865, favorável a Maria Adelaide. Amália e o marido recorreram.  Maria Adelaide 

afinal ganhou a acção em 1870. 

Maria Adelaide morreu em Sintra em 1896. Seu marido, Dr. Carlos Guimarães, fez 

testamento pouco antes de morrer (1900) e instituiu “por universal herdeiro” seu sobrinho 

Eduardo de Almeida Costa, em posse de quem ficou todo o espólio de Garrett, depois 

passando para o seu filho (Eduardo da Cunha e Costa Picoas), que o vendeu a João 

Magalhães Colaço, sendo por fim adquirido, também por compra, em 1947, pela Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra27. 

                                                 
25 Em 1865, Alexandre Herculano (1866, p. 269-270), regista que “o Estado não se baptiza, não 
ouve missa, não se confessa, não vai (depois da morte) para o céu ou para o inferno”, e que 
portanto “a expressão religião oficial do Estado seria um despropósito”. Para Herculano “se aquelas 
palavras significassem que a constituição do reino [a Carta de 26] não consentia que nenhum 
súbdito deixasse de ser católico, o artigo 6º da Carta restabeleceria a inquisição; a inquisição sem a 
polé e o potro; inquisição civilizada, culta, perfumada (...)”  
26 Trecho do processo referente ao inventário de partilha de bens de D. Jerónima Deville apud  
Lima, 1947, p. 127. 
27 Ibid., p. 63. 
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A associação de Maria Adelaide com Maria, personagem de Frei Luís de Sousa, tem 

sido largamente sublinhada pelos estudiosos de Garrett. Nesta obra, escrita em 1843, a 

menina culta e prodigiosa vê a sua condição de filha legítima de D. Madalena de Vilhena e 

D. Manuel de Sousa Coutinho destruída pelo reaparecimento de D. João de Portugal, que 

supunham morto em Alcácer-Quibir. Na peça de Garrett ecoa a pergunta, que Ofélia Paiva 

Monteiro formula: “quererá efectivamente Deus a crua solução que a Igreja lhes impõe, tão 

crua que mata a inocente Maria?” O conflito trágico de Frei Luís de Sousa reside justamente 

neste “choque de normas”: de um lado “o direito humano de Manuel, Madalena e Maria à 

felicidade”; de outro, a “solução que a Igreja lhes impõe”28.  

Frei Luís de Sousa é uma obra política. A ditadura cabralista viu-o bem29. Mas é 

também uma obra de questionamento dos valores severíssimos da sociedade ocidental 

europeia na esfera íntima e familiar. Portanto – conscientemente ou inconscientemente – 

Garrett advoga a causa da filha e de outras tantas Marias que não tinham um pai que as 

protegesse com palavras e obras. O drama que se entalha neste monumento do teatro 

português ergue-se sobre as estruturas conflituosas da própria sociedade liberal, que 

Garrett ajudou a construir, como homem de intervenção que sempre foi: soldado, 

diplomata, deputado, ministro, Par do Reino e Escritor. Mas o conflito que destrói os três 

protagonistas da peça é, sobretudo, um conflito interior, vivido como insolúvel. 

Maria Adelaide de Almeida Garrett começou a superar este impasse, que Garrett 

levou para os palcos (“o drama é a expressão literária mais verdadeira do estado da 

sociedade”, di-lo no prefácio “Ao Conservatório Real”30, lido em Lisboa, em 6/5/1843), já 

                                                 
28 Monteiro, 1999, p. 25. 
29 Sobre as primeiras representações de Frei Luís de Sousa e a repercussão que teve na época, ver 
Botrel (1966, p. 7-24) 
30 Garrett, 1999, p. 34. 
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quando nasceu, pela – talvez possamos dizer assim – astúcia de seu pai no seu registo de 

baptismo (1841). Depois vieram a legitimação (1842) e a Carta Régia (1851), o testamento e 

a escolha daqueles que, na sua ausência, lhe haviam de dirigir a educação (Brito do Rio e 

Larcher). 

A felicidade de uma mulher naquele tempo estava directamente ligada a uma 

escolha sensata no momento de se casar. Maria Adelaide – não parece ter sido casual isto – 

casou-se com um médico, formado em Coimbra. Os médicos, na década de 60, eram uma 

classe nova de homens. São assim todos nas obras de Eça: Julião (O Primo Basílio, 1878), 

Dr. Gouveia (O Crime do Padre Amaro, 1880) e Carlos Eduardo da Maia (Os Maias, 1888). 

Naquele ano de 1862, quando Maria Adelaide se casava, Portugal preparava-se 

novamente para mudanças tremendas. Uma nova mentalidade varreria o país com os 

jovens da chamada Geração de 70. Ao Dr. Carlos Augusto Guimarães deve ter chamado a 

atenção aquela jovem de cultura invulgar, de uma religiosidade depurada de excessos, 

educada no convívio dos Brito do Rio. Ao fim e ao cabo, Maria Adelaide teve recursos 

para, fosse como fosse, ultrapassar – diferentemente da personagem de Frei Luís de Sousa – 

as enormes barreiras que certamente se lhe interpuseram pelas circunstâncias do seu 

nascimento e da vida pouco convencional de seu pai. 
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UM FIO DE SILÊNCIO COSTURANDO O TEMPO: ASPECTOS DO CONTO 
EM MIA COUTO E EM GUIMARÃES ROSA 

 
 

Sílvio Augusto de Oliveira Holanda1 
Everton Luís Farias Teixeira2 

 
De que vale ter voz / se só quando não falo é que 
me entendem?/ De que vale acordar/se o que vivo 
é menos do que o que sonhei. 

(Versos do menino que fazia versos) 
 

De “As margens da alegria” a “Os cimos”, a coletânea de Primeiras estórias (1962) 

oferece-nos, em 21 narrativas breves, uma súmula temática da obra de Guimarães Rosa. A 

impregnação mágica, o providencialismo em oposição ao fatalismo, a violência, a loucura, a 

memória, a dissolução factual, são alguns temas básicos da obra, em aliança estreita à 

poetização da prosa. Uma opção possível de leitura — que recusamos francamente — é 

abandonar por completo a dimensão estética dos contos, lendo-os à guisa de parábolas 

(ARAUJO, 1998, p. 255)1. A “verdade extraordinária” captada pela narrativa torna-se o fim 

a que a forma serve apenas como coadjuvante. A forma narrativa adotada, pela sua 

concentração poética, permite-nos, passado o impacto inicial de Grande sertão: veredas, 

visualizar, de um jacto, os temas, personagens, espaços e tempos atravessados pelo poético 

e pelo mítico. A linguagem, embora por esforço de poetização, não radica no exemplo 

revolucionário, entre 1946 e 1962.  

A poética narrativa rosiana, fundada no conceito de mistério, joga com os pólos 

rotina x novo, real x irreal, propiciando ao leitor uma experiência estética que lhe permite 

uma nova percepção do mundo e das relações que se estabelecem entre este e a obra 

literária. A estilização semiparódica dos discursos teológico, científico, filosófico, em conto 

                                                 
1 Professor Associado da Universidade Federal do Pará. 
2 Professor Assistente da Universidade Federal do Pará. 
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tipicamente moderno, e a interlocução dotam-no de um caráter polifônico. Assim, o 

cristianismo é apenas um elemento em conjunto dinâmico. 

Admitida a hipótese da dissolução factual, há que se concluir que o conto rosiano é 

um espaço ficcional em que se instaura uma crítica do realismo, aqui entendido não numa 

acepção periodológica, mas como forma de questionamento de alguns dos paradigmas do 

conto (Guy de Maupassant, por exemplo). Aceitar que o conto não se funda em enredo 

solidamente articulado, mas em ligações tênues entre seus componentes, estabelece uma 

dimensão nova para o conto do autor mineiro e configura a quebra de horizontes, 

expectativas formais do gênero adotado. 

Contistas posteriores de Guimarães Rosa procuram restabelecer perspectivas de 

interpretação tanto no que diz respeito ao plano da criação literária, quanto na crítica 

rosiana dos dias atuais. Para tanto conta desse aspecto, comentemos brevemente “O 

menino que escrevia versos”, conto que integra o volume O fio das missangas, publicado no 

Brasil em 2009. 

Texto curtíssimo, “O menino que escrevia versos” pode exemplificar as questões já 

levantadas em torno de uma ordem mítica na narrativa breve de Mia Couto. Contra o 

conto em questão, podem erguer-se vozes, indignadas, a exigirem realismo convencional, 

estereotipado, de demarcações espaço-temporais precisas. Seu protagonista não desafia a 

ordem social vigente pela ação armada ou por discursos nacionalistas ou igualitaristas. A 

inquietação, ao contrário, surge sub-reptícia, em surdina, na lenta corrosão de um real 

marcado pela repetição e pela convencionalidade: a escrita em verso. 

 

— Ele escreve versos!  
Apontou o filho, como se entregasse criminoso na esquadra. O médico 
levantou os olhos, por cima das lentes, com o esforço de alpinista em 
topo de montanha. 
— Há antecedentes na família? 
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— Desculpe, doutor?2 
 

Numa sociedade em que a masculinidade só conhece a via da convenção, o menino, 

a escrever versos, deve ser levado ao médico, tratado qual um doente. O verso, assim, 

brotando no inóspito e áspero espaço de uma casa de um mecânico, de todo alheio ao 

mundo da escrita, só capaz de ler “motores” e interpretar “chaparias”. O nascimento do 

protagonista parecia fadá-lo a uma vida em tudo igual ao do pai, amarrado a uma rotina 

cansativa e desumanizante: “O filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, 

restos de combustível manchando o lençol. E oleosas confissões de amor.”3 

Contrariando essa forma de vida, o protagonista passa a encher sua casa de “papéis 

rabiscados com versos”, o que desperta, no pai, a preocupação com a virilidade do filho, 

que, segundo ele, poderia estar vivendo uma situação de “mariquice” intelectual, que o 

impediria de entregar-se ao “esfrega-refrega com as meninas”. O cômico da situação revela, 

simbolicamente, o espaço e o valor da cultura letrada para certos grupos sociais, marcados 

por toda sorte de privações materiais: 

 

O pai logo sentenciara: havia que tirar o miúdo da escola. Aquilo era 
coisa de estudos a mais, perigosos contágios, más companhias. Pois o 
rapaz, em vez de se lançar no esfrega-refrega com as meninas, se 
acabrunhava nas penumbras e, pior ainda, escrevia versos. O que se 
passava: mariquice intelectual? Ou carburador entupido, avarias dessas 
que a vida do homem se queda em ponto morto?4 

 

Submetido a exame médico e ao discurso classificatório da ciência, o protagonista, de 

certa maneira, alegoriza, dada a sua situação de exclusão e marginalidade, o lugar do sonho, 

o espaço da dor humana não circunscrita à satisfação imediata de necessidades biológicas, a 

dor de viver, cuja angústia é expressa nos versos que indignam o pai e a família: “— Dói-te 

alguma coisa? / — Dói-me a vida. doutor. O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem 

dúvida, o surpreendera.”5. A poesia infantil representa uma afirmação da dimensão onírica 
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sobre qualquer ordem de valores, mesmo diante da possibilidade de enfrentar a 

incompreensão alheia. De certo modo, a poesia equivale, no conto em questão, à abertura 

para a invenção sem amarras, para o sonho, “sonhos desses que já nem há, só no 

antigamente, coisa de bradar à terra”6.  

A reação da razão médica à situação do menino não destoa daquela que se deu com o 

pai, o médico passa a procurar, mesmo, no manuscrito dos versos, a explicação do grave 

distúrbio, para quem viver se confunde com escrever, relação próxima ao de Quixote, na 

mescla entre viver e ler. Não obstante essa reação inicial, o médico vê seu discurso 

científico questionado pelo mesmo poder que ele desejou controlar, em nome de um 

consenso social que veda aos filhos de mecânicos o direito de serem poetas. O desfecho do 

conto traz-nos uma surpresa, dada a pressão social que se manifesta na narrativa. 

 
Hoje quem visita o consultório raramente encontra o médico. Manhãs e 
tardes ele se senta num recanto do quarto onde está internado o menino. 
Quem passa pode escutar a voz pausada do filho do mecânico que vai 
lendo, verso a verso, o seu próprio coração. E o médico, abreviando 
silêncios:  — Não pare, meu filho. Continue lendo...7 

 

A dimensão onírica, já referida, pode ser contrastada com aquela que se pode 

examinar em “Partida do audaz navegante”, conto de Primeiras Estórias (1962). Recorrendo 

a uma linguagem marcada pelo uso sistemático do neológico (brumava, andorinhava, 

bruaar, aguaceirices, diligentil, ciumoso, poetista, etc.), Guimarães Rosa consegue instaurar 

algo novo onde “parecia não acontecer coisa nenhuma. Estava-se perto do fogo familiar, 

na cozinha, aberta, de alpendre, atrás da pequena casa.”8, a começar pela caracterização da 

personagem definida, oximoricamente, como “um azougue de quieta”, capaz de “apreender 

as tenuidades”.  
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Como no conto já indicado de Mia Couto, há uma dimensão humana subterrânea, 

que se pode explicar redutoramente pelas condições sociais em que se encontram as 

personagens, uma espécie de resistência infantil a uma visão puramente pragmática da 

existência, em quem como faz Ciganinha, se pode ler sem virar a página: 

 

Brejeirinha pulou, por pirueta. — “Eu sei porque é que o ôvo se 
parece com um espêto!” —; ela vivia em álgebra. Mas não ia contar a 
ninguém. Brejeirinha é assim, não de siso débil; seus segredos são sem 
acabar. Tem porém infimículas inquietações: —“Eu hoje estou com a 
cabeça muito quente...” — isto, por não querer estudar. Então, ajunta: 
— “Eu vou saber geografia.” Ou: — “Eu queria saber o amor...” 
Pele foi quem deu risada. Ciganinha e Zito erguem olhos, só quase assus-
tados. Quase, quase, se entrefitaram, num não encontrar-se.9 

 

A pergunta — “Sem saber o amor, a gente pode ler os romances grandes?” — poderia ser 

discutida no plano teórico, mas, no enredo co conto, apenas nos coloca Brejeirinha como 

“poetista”, à semelhança do menino que fazia versos, fascinada pelos “sérios nomes”, que 

“lampejam longo clarão no escuro de nossa ignorância.”10. 

Conduzidos por Brejerinha, tal qual um demiurgo, as crianças abandonam sua 

circunstancialidade espaço-temporal para adentrar o território do mito e do atemporal. 

Zito, Ciganinha e Pele passam a viver no “para longe, loõ-onge no mar”, numa corrosão do 

real pela poesia que Mia Couto retomaria. Ainda que a crítica possa arguir esse processo de 

alienação, o texto rosiano explicita sua opção pelo mítico e, mesmo, pelo transcendental: 

“A manhã é uma esponja. Decerto, porém, Pele rezara os dez responsos a Santo Antônio, 

tãoquanto batia os ovos. Porque estourou manso o milagre. O tempo temperou.”11 

A narrativa imaginada conjuntamente pelas crianças vai ganhando forma, num 

espaço longínquo, em “jacto de contar”: 
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O Aldaz Navegante, que foi descobrir os outros lugares valetudinário. 
Ele foi num navio, também, falcatruas. Foi de sozinho. Os lugares eram 
longe, e o mar. O Aldaz Navegante estava com saudade, antes, da mãe 
dele, dos irmãos, do pai. Ele não chorava. Ele precisava respectivo de ir. 
[...] O navio dele, chegou o dia de ir. O Aldaz Navegante ficou batendo o 
lenço branco, extrínseco, dentro do indo-se embora do navio. O navio 
foi saindo do perto para o longe, mas o Aldaz Navegante não dava as 
costas para a gente, para trás.12  

 
Em outro momento do enredo, a narrativa é atravessada por uma carga poética, que 

transfigura o cotidiano reconhecível de uma ida ao riacho em experiência estética. A cor e o 

movimento impetuoso da água geram imagens como “o ronco, o bufo d‟água”, “o 

riachinho [...] pororoqueja.” e “sob baile de um atoalhado de espumas, no belo 

despropositar-se”13. O texto ganha em plasticidade, numa afirmação plena do poder 

criativo da linguagem. Na sequência, retomando-se a narrativa do “aldaz” navegante, 

introduz-se, no texto, o tema amoroso, em tese só parcialmente apreensível pela percepção 

infantil e latente na aproximação entre Ciganinha e Zito: “— “O Aldaz Navegante não 

gostava de mar! Ele tinha assim mesmo de partir? Ele amava uma moça, magra. Mas o mar 

veio, em vento, e levou o navio dele, com ele dentro, escrutínio. O Aldaz Navegante não 

podia nada, só o mar.”14. 

Face ao perigo iminente, a imaginação infantil pode valer-se do recurso de uma 

personagem até então desconhecido, pressupondo um acordo prévio entre o navegante e o 

faroleiro que o livra do perigo de naufrágio, imagem arquetípica da cultura luso-brasileira, 

presente na História trágico-marítima e na voz épica de Camões. Essa liberdade inventiva não 

foi submetida, como no conto de Mia Couto aqui discutido, a uma normalização coerciva, 

fundada no discurso científico e / ou machista.   

No plano imagético, cabe registrar que, quando se esperava, realisticamente, que o 
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espaço do riacho soldasse as brechas entre a fantasia e a realidade cotidiana, o narrador 

transfigura um elemento extremamente repulsivo e, a princípio, apoético, como a “coisa 

vacum”, no “aldaz navegante”, como a repetir a ousadia imagética de Rimbaud em “Le 

bateau ivre”. 

 

Olhou-se. Era: aquele — a coisa vacum, atamanhada, 
embatumada, semi-ressequida, obra pastoril no chão de limugem, e 
às pontas dos capins — chato, deixado. Sôbre sua eminência, 
crescera um cogumelo de haste fina e flexuosa, muito longa: o 
chapeuzinho branco, lá em cima, petulante se bamboleava. O 
embate e orla da água, enchente, já o atingiam, quase.15 

 
Ou na interpretação figurativa de Luís Jardim, para a primeira edição de Primeiras 

Estórias: 

 

                           
Ilustração 1: detalhe da capa de Primeiras Estórias (1962) 

 
O “aldaz” navegante, na sequência narrativa, movido pelo amor, reage ao perigo, 

sendo que, nessa versão, ele não é ajudado por um faroleiro, mas é arrebatado por um 

sentimento pessoal: “Ele, de repente, se envergonhou de ter mêdo [...] desassustado. Deu 

um pulo onipotente... [...] O mar foi que se aparvolhou-se. Arres! O Aldaz Navegante, 

pronto. Agora, acabou-se, mesmo: eu escrevi — „Fim‟!”16 

Encenando poeticamente problemas teóricos de amplo alcance, como o problema da 
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experiência estética e da identificação entre o herói e o leitor17, encerrada a narrativa do 

marinheiro, o texto nos indaga, ao questionar o personagem masculino: “Zito, você era 

capaz de fazer como o Aldaz Navegante? Ir descobrir os outros lugares?”18, em nome da 

beleza que, irrompendo do desconhecido, desestabiliza nossa percepção usual do mundo.” 

Talvez a pergunta seja feita a Zito em função de este estar vivendo, como o navegante, a 

experiência amorosa, algo como “rosa-amor-espinhos-saudade”, expressão que evoca o 

Garrett de “Saudade! gosto amargo de infelizes, / Delicioso pungir de acerbo espinho,”19. 

Por fim, negando o fim da estória, anteriormente informado, Brejerinha propõe um 

novo epílogo em que magicamente o navio se torna um vaga-lume:  

 
“— Agora, eu sei. O Aldaz Navegante não foi sòzinho; pronto! Mas êle 
embarcou com a môça que êle amavam-se, entraram no navio, estricto. 
E pronto. O mar foi indo com eles, estético. Êles iam sem sòzinhos, no 
navio, que ficando cada vez mais bonito, mais bonito, o navio... pronto: 
e virou vaga-lumes...”20 

 
Assim, para além da aproximação entre os dois escritores de língua portuguesa, no 

que diz respeito a uma poética fundada na afirmação do mítico e do onírico, a interpelar 

uma noção de realidade “rasteira, feita de peso e pés na terra”21, foi possível aproximar dois 

projetos estéticos distantes no tempo e na dimensão cultural a que se vinculam. A leitura de 

“Partida do audaz navegante” aponta para a impregnação mágica do discurso narrativo, a 

dissolução factual, além de um esbatimento entre as fronteiras da prosa e da poesia. Ambos 

os contos, em síntese, postulam a captação poética de uma verdade “extraordinária” 

(Guimarães Rosa) e a sobreposição do sonhar ao viver (Mia Couto). 

 
 

 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1075 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
ARAUJO, Heloísa Vilhena de. O Espelho. São Paulo: Mandarim, 1998, 260 p. 

COUTO, Mia. “O menino que escrevia versos”. In: O fio das missangas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009, p. 131-135. 

GARRETT, Almeida. Camões. In: Obras. Porto: Lello & Irmão, 1963, v. 2, p. 293-419. 

JAUSS, Hans Robert. Levels of identification of hero and audience. New Literary History, 
Charlotteville, v. 5, n. 2, p. 283-317, inv. 1974. 

MARTINS, Nilce Sant‟Anna. O léxico de Guimarães Rosa. São Paulo: EDUSP, 2001, 536 p. 

ROSA, João Guimarães. “Partida do audaz navegante”. In: Primeiras estórias. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1962, p. 114-123. 

                                                 
1 ARAUJO, 1998, p. 255: “Primeiras estórias são, elas próprias, quanto à forma, parábolas que 
encerram um sentido oculto. [...] Este sentido, revelado sob os contos, não é nenhum princípio 
ético, nem filosófico, nem teológico. É a intuição de Deus. É Deus, tornado real na vida daquele 
que ouve.” 
2 COUTO, 2009, p. 131. 
3 Idem, ibidem, p. 131. 
4 Idem, ibidem, p. 11. 
5 Idem, ibidem, p. 132. 
6 Idem, ibidem, p. 132. 
7 Idem, ibidem, p. 135. 
8 ROSA, 1962, p. 115. 
9 Idem, ibidem, p. 116. 
10 Idem, ibidem, p. 116. 
11 Idem, ibidem, p. 118. Cf. MARTINS, 2001, p. 19: “ALDAZ. Partida, do aldaz navegante (título de 
conto, PE—XVI, 115/104) Audaz. // Var. ortográfica de valor estilístico relacionado ao teor da 
ling. da personagem Brejeirinha.” 
12 Idem, ibidem, p. 117. 
13 Idem, ibidem, p. 119. 
14 Idem, ibidem, p. 120. 
15 Idem, ibidem, p. 120-1. 
16 Idem, ibidem, p. 120-1. 
17 Cf. JAUSS, 1974, p. 283-317. 
18 ROSA, 1962, p. 121. 
19 GARRETT, 1963, v. 2, p. 301. 
20 ROSA, 1962, p. 122. Aspas do autor. 
21 COUTO, 2009, p. 18. 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1076 

 

O EU ERRÁTICO E MALEDICENTE EM PÁGINAS DE UM DIÁRIO 

ÍNTIMO DE JOSÉ RÉGIO 

 

Sonia Mara Ruiz Brown1 
 

 

José Régio, pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira, autor das Páginas do 

Diário Íntimo, foi também autor de contos e novelas, romancista, poeta, homem de 

teatro, ensaísta, e crítico, autor de antologias da poesia de língua portuguesa e a alma da 

revista Presença. 

Embora a leitura desse diário nos soe algo escrito a contragosto, Régio dedicou-se a 

outra obra de cunho autobiográfico, Confissão dum Homem Religioso, que, como o 

diário, ficou impublicada em vida do autor e ainda incompleta, embora, mesmo assim, seja 

perturbante. 

O manuscrito do diário é constituído de 3 volumes: 1946 a 1951 (285 páginas), 

1952 a 1957 (272 páginas) e os cadernos de 1923 a 1925, 1937 a 1941 e 1964 a 1966, que 

foram integrados ao diário, já que antecedem e continuam os volumes. Vinte e cinco anos 

sobre a morte do poeta, Páginas do Diário Íntimo foi publicado (Cf. PEREIRA, p. 11-

12, 2000, apud RÉGIO, 2000). 

O eu diarístico sabia que essas páginas seriam publicadas um dia. Não são poucos 

os comentários feitos sobre essa possibilidade: 

A ideia de algum dia vir a publicar este diário – nunca me esquece 
enquanto o Escrevo. (13/2/1950) 

 Chega mesmo a referir-se a um leitor: “pelo menos em parte, os ignorará o leitor 

desse diário, se algum dia este diário tiver leitor ou leitores” (14/5/53). 

                                                 
1 Doutora em Letras (Literatura Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (USP). 
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 O eu do diário tinha consciência de que a criação artística, vencidas as barreiras do 

tempo, adquire vida própria; desvinculada de circunstâncias, segue sua vocação, de nada 

valendo as disposições testamentárias. 

 Esse saber, segundo alguns estudiosos da escrita autobiográfica, influi na sua forma 

e espontaneidade, pois o desvincular de uma parte secreta de si mesmo, torna-se mais 

ponderada, enquanto a forma de expô-lo, mais cuidadosa. (Cf. MATHIAS, 1996, p. 46; Cf. 

BAPTISA, 1997, p.66) 

 Essa preocupação está presente: 

Mas terei eu alguma vez coragem de publicar este diário... mesmo 
dizendo nele tão pouco? Duas coisas me tolhem, se penso nisto: uma o 
remorso dos juízos que em algumas destas páginas deixo sobre pessoas 
que afinal me são queridas. Outra, a falta de estilo de quase todas estas 
linhas: o desalinho da frases, as repetições, a não escolha de termos, a 
precipitação ou banalidade de expressão... Decerto preciso dar forma a 
tanta matéria não modelada. 

 

 O registro nas Páginas do Diário Íntimo ocorre erraticamente, ausente durante 

longos períodos e, quando presente, forçado. O próprio eu o chama de  “fragmento de um 

Diário” em 12/10/37 e o qualifica, em 17/1/60, como “diário falhado”. Embora tenha o  

diário a longevidade de 43 anos e meio (de 6/2/23 a 3/5/66), nele só há 259 registros em 

aproximadamente 15540 dias decorridos. Entre 1942 e 1945, nada foi escrito. Em 

1938,1939, 1961, apenas uma anotação. Em 1940 e 1941, apenas 2. 

 Além da ausência, fica constantemente registrada a obrigatoriedade de escrever. O 

diário não foi uma ocupação absorvente nem tampouco irresistível ao seu eu. 

Forço-me a voltar a este diário, que realmente não mantenho senão por 
esforço de vontade. Bem raras são as vezes que espontaneamente o 
procuro. Assim devo deixar passar muitas coisas que nele deveria 
registrar... que nele quereria registrar, não por natural impulso n e 
vontade espontânea, mas por um querer calculado e como que objectivo. 
(6/7/1949) 
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 A conclusão a que se chega com a leitura dessas passagens e de muitas outras com 

o mesmo conteúdo, além  da confissão do eu (“Sempre pela tal espécie de obrigação que 

me impus”. (12/11/57)) é a de que ele impôs-se a obrigatoriedade de produzir um diário e 

a ela cumpre forçosamente. Para tornar a tarefa a si mesmo imposta menos dolorosa, 

introduz inúmeras cartas. Cartas recebidas, cartas enviadas, trechos de cartas, cartas escritas 

e não enviadas. Elas somam um total de 114 missivas dentre as 259 anotações, número, 

portanto, bastante significativo. O próprio eu presente no Diário reconhece o artifício: “A 

solução de transcrever cartas ou fragmentos de cartas, para estas páginas é a que me sugere 

a preguiça de manter um verdadeiro diário”. (13/2/1960) 

 A escrita diarística também é desconsiderada, ainda que haja esforço a executá-la. O 

eu presente nos diários não a julga com a mesma estrutura de seu teatro, poemas e 

romance; não é arte, não é forma bela nem tampouco tem forma. 

A prova de que sou fundamentalmente um artista – é que as minhas 
próprias confissões pessoais hão-de-tomar forma artística: serem 
poemas, romances, teatro... Hão-de mascarar-se com personagens, cenas, 
símbolos, observações e análises de aparência geral. Um diário é uma 
coisa informe, e a minha vontade é sempre dar forma. (13/2/1960) 

 

 Páginas do Diário Íntimo, ainda que escritas com esforço, são reveladoras e 

trazem um repertório variado de temas, reflexões, análises, sondagens, buscas e reflexões, 

planejamentos. São abordados, entre outros assuntos: 

- o ideal de arte: “Só procurar satisfazer-me a mim próprio – tornando-me porém cada vez 

mais exigente: sabendo sempre como sempre fico longe do ideal”. (29/2/1948) 

- o ideal de vida: “Viver casto. – Ser generoso, mas não condescendente”. (5/5/1950) 

- opiniões políticas: “ainda considero mais perigosas para a cultura o Comunismo e o 

Cabotismo do que a tirania salazarista – por sua natureza efêmera”. (10/4/1956) 
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- análise do mundo: “Não creio no Marxismo, que me parece mutilar o homem [...] Detesto 

o Capitalismo, com todas as suas monstruosas aquisições”. 

A sexualidade: “Os meus instintos ainda são demasiadamente violentos. Mas espero 

começar a libertar-me”. (3/10/1952) 

 Outros assuntos são abordados com maior insistência. A morte é um deles, mas 

não obsessivamente. Depois de superar uma doença, escreve em 18/3/1955: 

Eu nunca tivera o pavor da Morte; nunca vira a morte de frente e perto, 
nem desejava tanto viver [...] Apesar de (mas como tomar isto 
compreensível?) crer em certo fundo em mim próprio da imortalidade, e 
recorrer muitas vezes aos meus Mortos, a rezar a Deus, - a morte 
aparecia-me como um abismar-se na escuridão, no silêncio, no nada... E 
não podia, não posso suportar a ideia do desaparecimento do meu 
consciente de mim[...] Não há como a doença para nos prender à vida, 
quando nos não prostra de todo. 

 É a morte dos outros que o afeta e são muitos os que morrem e o fragilizam: a mãe, 

o pai, a madrinha Libânia, a madrinha Catarina, o avô, a velha Piedade cozinheira, a prima 

Glória, a empregada Lúcia, Maria, cozinheira do avô, Irene Lisboa, o irmão que vivia no 

Brasil, tia Antonina, D. Ludovina Vinte e Um, sua amiga. É a morte da mãe, no entanto, 

que mais o atinge sentimentalmente. Meio ano após sua morte, escreve: 

Ainda não posso perdoar a Deus estas coisas! [...] Depois da sua morte, 
ainda não tive, talvez, um único momento de Graça. A minha 
religiosidade baixou. Continua a perseguir-me um profundo movimento 
de indignação e revolta. (29/10/1946) 

 Não é só a morte das pessoas queridas que o sensibiliza, mas também a decrepitude 

e o envelhecimento. A respeito da morte da mãe comenta: “Porquê, meu Deus? Porque me 

tiraste, reduzindo-a àquela mísera sombra de si própria antes de a levares,” (9/2/1947) 

 O confronto do eu diarístico com a morte desestabiliza sua fé (“Em matéria de 

religião, continuo seco. E julgo que todos os dias me lembro, ainda, da injustiça que foi a 
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agonia da minha mãe” (7/7/1949)). Porque instável, chega mesmo a exibir compreensão 

dúbia sobre a religião, como, quando, ao ter rezado pela saúde do irmão, escreve: 

Também durante a doença de minha Mãe, tive destes acessos de fé, - que 
se volveram em secura depois da sua morte. Como conciliar estes 
impulsos, estas atitudes vindas da profundezas, com as minhas actuais 
idéias sobre religião? 

 Suas ideias sobre religião são as racionais (“Desde que me ponha a pensar, tenho 

por impossível, ou não credível, essa [de Deus] existência.[...] Tudo o que em mim pensa – 

recusa essa maravilhosa hipótese”.) (26/1/1951), mas o que é instinto crê: 

Mas o que em mim é instintivo, profundo, obscuro, ( ou simplesmente 
primitivo e atávico) persiste em crer no que minhas ideias repelem. Não 
posso deixar de me lembrar de Deus. Ele acompanha-me até longos 
prazos em que vivo esquecido de Ele. (17/4/1937) 

 A educação num meio tradicionalmente cristão, mas misturada de superstição e de 

moralismo, resulta num eu dividido entre suas raízes cristãs e o racionalismo do ambiente. 

 Exprimindo-se através de paradoxos, através do movimento de negação-afirmação, 

ou da presença-ausência, o eu presente nas Páginas de um Diário Íntimo declara-se não 

poder prescindir da presença de Deus: Creia ou não creia, não posso viver sem deus. Deus 

é a minha força, o meu refúgio, a minha companhia. E nada sei sobre Deus, - nem mesmo 

se existe!” (2/2/1966).  

 Eugênio Lisboa comenta a ambiguidade dessa fé: 

Esta busca de um Deus, ou de um estado de graça, assume 
frequentemente o caráter de uma perseguição frenética em que não se 
sabe bem, no fim ou no cabo, nem quem é perseguido, nem quem é o 
perseguidor. (LISBOA, 1992, p.79) 

 Outro aspecto religioso abordado pelo eu do diário em estudo é a crença de que as 

limitações da vida são empecilhos para a sua ascensão até Deus. Para ele a alma foi feita 

por Deus, enquanto o corpo, para o Diabo. Resta ao homem, por conseguinte, reconhecer 

os opostos. 
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 Há, ainda, uma relativização de qualquer ortodoxia: “Pessoalmente, mesmo na 

questão religiosa me esquivo à ortodoxia e ao dogmatismo” (14/3/1963), pois pensa que 

“Todas as doutrinas, todas as filosofias, não passam de fragmentos de compreensão” 

(20/7/1964). Consequentemente,  

Tudo, no homem, são crenças ou hipóteses [...] Nada podemos saber 
absolutamente senão o que Deus (o Absoluto) nos permita que 
saibamos. A Revelação é a única fonte de verdadeiro conhecimento. 
Claro que tal afirmação implica a hipóteses ou a crença da existência de 
Deus. (13/4/1965) 

 Para o eu diarístico, o Cristianismo foi traído pela Igreja em que foi educado, ávida 

do poder temporal obtido através de Salazar e Franco. 

 Outro testemunho dado no diário relativo à fé é sua descrença em Cristo como 

Filho de Deus, como na Confissão de um Homem Religioso em que escreve e repete: 

“Não creio na divindade de Jesus! (RÉGIO, 1971, p. 82). No diário afirma: 

O meu Deus é “Um só Deus verdadeiro” sem as “Três pessoas 
distintas”. Para mim foi a partir da existência real do Homem Jesus 
Cristo que se fantasiou (com fundamentos nos Evangelhos, é certo) o 
mistério e o dogma da Santíssima Trindade[...] , fizeram de Jesus um 
Trino. (19/3/1954) 

 A mágoa pelos amigos que exprimiram preferências por terceiros, em relação aos 

quais o eu se sente preterido, é outra constante no diário. E não são poucos os acusados de 

traição ou inconstância: Marinho que motivou uma série de comentários, cartas, 

apontamentos no diário, João Gaspar Simões, Vitorino Nemésio, Afonso Duarte, Álvaro 

Salema, Oscar Lopes, Agostinho Veloso, Liz Francisco Rebello, Jorge  Sena... 

 Destacamos um trecho de uma carta dirigida a Jorge de Sena em que fica 

evidenciado a expectativa do eu em relação aos amigos, expectativa que, diante dos 

acontecimentos, revela-se exigência: 

Chegado a este ponto, não me importo de ter poucos amigos – mas 
quero-os firmes. Firmes e leais. Juízos sobre meus livros, podem eles 
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fazê-los liberrimamente, mas claramente, e não por alusões, ou 
subentendidos, ou generalizações de certo modo caluniosas, mas a cuja 
responsabilidade sempre se pode fugir. Estas coisas ferem-me no 
coração porque sou mais sensível como amigo, ou como homem, do que 
como literato. (5/2/1956) 

 No relacionamento com os amigos e conhecidos citados, o eu do diário não se 

reprime, não se envergonha de revelar os sentimentos mais mesquinhos como a vingança, 

rancor, inveja, agressividade. Também, quanto aos críticos, tem a mesma atitude. Rechaça-

os, humilha-os na mesma medida com que se sente humilhado com seus comentários. Não 

poderíamos, no entanto, condená-lo, pois nos alerta, no início do diário: “Eu sou, a meus 

próprios olhos, um doido que por acaso nasceu com juízo”. (22/8/1937) 

 Quando Marinho é preso, não esconde o ranço que traz: “A sua prisão nada influiu 

sobre a íntima, profunda hostilidade que em mim provoca a lembrança das suas últimas 

atitudes comigo”.(31/7/1937) 

 Por ocasião da peça Benilde ser levada à cena pela Companhia Nacional, desabafa: 

Uma das satisfações que isso me dá é mesquinha: pois é a de tirar uma 
certa desforra não só dos “Comediantes de Lisboa”, que a desprezaram e 
recusaram, como, também, de quantos outros não compreenderam. 
(8/11/1947) 

 Em várias outras ocasiões sente-se ressentido e revida a mágoa: 

me tenho vindo corrompendo a ponto de ter ressentimentos 
mesquinhos... até a experimentar o degradante sentimento de inveja! Sim, 
várias vezes tenho tido inveja de bons êxitos alheios (16/2/1980) 

 Sobre a crítica afirma: 

Irremediavelmente medíocres e critiquelhos teatrais – a que nada devo 
senão incompreensão, ressentimento surdo ou silêncio – [...] Sofro com a 
imbecilidade que os rodeia; (26/4/1953) 

 Por ocasião dos lobbies para a apresentação de uma candidatura nacional ao Nobel, 

sente-se preterido: 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1083 

 

Quando, porém, me vieram falar a favor de Torga, (e com que ardor 
prosilista!) indignei-me intimamente. Pensei que, entre a obra de Torga e 
a minha, se poderia, ao menos hesitar. E, naquela superfície em que se 
manifesta o literato, e borbulham os zelos do literato, sobre o homem 
profundo tenho-me espantado, irritado, doído, por amigos e 
admiradores meus nem sequer se lembrarem de que o meu nome 
também poderia ser um dos propostos. (17/1/1960) 

 Outro desmando íntimo, revelando orgulho ao mesmo tempo em que desdém, 

ocorreu quando o produtor de suas peças teatrais, Villaret, vai procurá-lo para lhe dar 

explicações: 

Sei o que valem essas explicações! Resolvi que mas daria, que lhe deixaria 
o pequeno remorso (se é que se pode falar disso) de mas não dar. 
Fechei-me em casa, não fui ao teatro. Ele veio bater-me à porta duas 
vezes e vieram outras pessoas que sabiam querer ele encontrar-me. Ouvi 
baterem, mas não respondi. Só saí à noite, à hora de ele estar 
representando a tal chuva de prata. (7/2/1957) 

 A sensação que nos traz atitudes como essa ou as já expostas anteriormente, em 

que expõe dramaticamente reações suas tão instintivas, é a de que se indispõe contra 

pessoas e fatos do cotidiano ou mostra-se indiferente e orgulhoso justamente àquilo ou 

àqueles que lhe são mais importantes e, por isso, mesmo, sofre. Após o relato de uma ação 

vingativa, pune-se (“Deus sabe que me custou fazer isto. Andei melancólico durante dois 

ou três dias”). (7/2/1957) 

Há uma dicotomia em seu agir e dela é consciente, pois, ainda jovem, escreveu: 

Amo todos aqueles a quem faça sofrer. Quando sinto que atingi alguém, 
vem-me logo por esse alguém uma onda de simpatia... 

- O meu orgulho, às vezes, é a defesa de quem não sabe defender-se. 

- Às vezes, as minhas “blagues” são as máscaras de quem precisa ser 
sincero... (14/3/1923) 

 Retorna a essa ambiguidade do ser outras vezes, como em 14/10/1939 quando 

declara: “A minha natureza é ora bestial ora perversa. Mas nasci com um profundo instinto 

de todas as modalidades da Beleza”, ou ainda em 25/7/1965, quando se reconhece 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1084 

 

contraditório: “digo, desdigo, olho por um lado, por outro, - estou sempre à borda da 

contradição”. 

 Diante do grau espantoso de sinceridade e implacabilidade de que são revestidas as 

narrações dos pensamentos e reações mesquinhos de eu do diário, poderíamos afirmar, 

como o fez Eugênio Lisboa, na introdução das Páginas do Diário Íntimo (Cf. RÉGIO, 

2000, p. 18), que nele não há “essa tonalidade de contentamento narcisista”, há 

autopunição e humilhação. Não partilhamos, todavia, completamente da mesma opinião, 

visto que, em outras situações, o eu diarístico se diz gênio e produtor de obras geniais, além 

de se indispor com os amigos e conhecidos que exprimem preferência por outros dos quais 

ele se sente preterido. Crê que eles deveriam ser porta-vozes de sua arte. 

 Nesta amálgama de apontamentos que constitui Páginas do Diário Íntimo, 

podemos ainda apontar o avanço de sua obra. A gênese de Confissão de um Homem 

Religioso está no diário, assim como a data do início de sua elaboração (16/10/1960), o 

planejamento de sua produção literária e crítica (5/5/1953), a revisão de História de 

Mulheres e de As Monstruosidades Vulgares (7/3/1959). Mas é sobretudo o teatro2 que 

se nos faz  conhecido no diário. Ele é avaliado pelo eu (3/3/1956 e 19/2/1958), negociado 

com companhias portuguesas e francesas, são-lhe impostas condições (20/5/1957), é 

interditado (3/9/1953), traz decepção (21/3/1953). As obstruções impostas pelo Estado, a 

desatenção da crítica e do público às suas obras teatrais, levam-no a lamentar-se: 

Ninguém parece crer que as minhas obras de teatro são inspiradas, me 
saem como saem, e, perante elas ou o Demônio que me vai guiando ao 
fazê-las, ou já a ideá-las, nada posso senão obedecer. Ninguém parece ter 
justa noção de quanto o espetacular e o dialéctico são intrínsecos, 

                                                 
2 O teatro de Régio, segundo Saraiva e Lopes, “traduz a sua concepção de uma hierarquia mística de 
verdades num estilo dialogal muito sóbrio, nobre e com incontestável garra emotiva”. (SARAIVA; 
LOPES, 1950, p. 931) 
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necessários, ao meu Teatro, pelo menos, a uma parte de ele. Tenho 
momentos de grande desânimo. (9/1/1950) 

 O eu do diário também se revela um homem irritadiço, descontente, 

hipocondríaco, triste, indisposto, de nervos, pessimista e egoísta. São inúmeras as passagens 

em que está a reclamar de sua solidão e de seu mal-estar físico. Os termos “neurastenia” e 

“neurastênico” foram repetidos oito vezes, “solidão” também repetida nove vezes. 

 Diz ainda jovem: “Não sei, cada vez me convenço mais que o meu destino é andar 

às apalpadelas no escuro. Sei uma coisa, que eu tenho por verdadeira, e é só o chão em que 

finco os pés”. (24/8/1923) 

 Virgínia Woolf notou que as doenças nos propiciam “undescovered countries” do 

espírito e do corpo. O eu presente no diário pensou como ela: 

Pudesse, ou quisesse eu dizer tudo o que os estados alérgicos me têm 
revelado. Porque, sem dúvida, estão ligados com ele os meus momentos 
de mais misteriosa inspiração, de mais espantosa perversão sexual, - de 
mais altura ou mais fundura, e, até de mais excepcional e indizível 
felicidade. Claro, nos intervalos das dores, dos espasmos, das palpitações, 
das opressões, das ideias negras, das irritações dolorosas... (15/2/1960) 

 Esse eu egoísta se indispõe com os amigos e se sente solitário.mas sua solidão o 

singulariza como artista. Em relação à sexualidade, busca a castidade, mas os anseios 

tornam-se ainda mais fortes , avivando seu instinto criador (“Assim como excita meus 

instintos sexuais que em certas noites se me tornam furiosos, esse tempo louco que aviva o 

meu instinto criador”) (13/5/1948). Da mesma forma, fica doente e reclama, mas a doença 

lhe proporciona momentos de inspiração artística. 

 Eugênio Lisboa, no entanto, nos alerta que o texto diarístico nos dá apenas um lado 

do homem Régio, nos apresenta muito pouco de seu outro lado:  

do companheiro folgazão e bem disposto, sempre disponível para 
prolongar a noitada um pouco mais, com um grupo de amigos, numa 
taberna ou em mera desambulação sem destino. A Régio sabia-lhe 
frequentemente bem viver, e  gastava muito de seu tempo conversando 
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e bebendo com amigos cuja companhia prezava e procurava. (LISBOA, 
p. 22, in RÉGIO, 2000)  

 Um poema apenas está presente no diário daquele que foi reconhecido pelo público 

e pela crítica como poeta do confessionalismo, expressando “a incomensurabilidade das 

aspirações humanas com o mundo”. (SARAIVA; LOPES, 1950,p.930) 

 Páginas de um Diário Íntimo é obra densa, um exercício de lucidez de seu autor, 

revelando sua autenticidade existencial través de apontamentos sobre a intimidade, 

problemas de saúde, divagações familiares, falhas de dinheiro, quase sempre com obstinada 

insatisfação e sua maneira contumaz de entender os outros. 

 Embora estejam presentes no texto passagens em que o confessionalismo se revista 

de teatralidade e arte, é bastante presente nele a função referencial nas longas cartas, 

sobretudo as de negociação e em vários outros relatos. A própria pontuação mesma, 

inúmeras vezes, nos remete à ideia de relatório, pois, na anotação de um só dia, diferentes 

assuntos são abordados e a mudança deles é demarcada por um travessão. 

 A repetição de temas, como se pode observar através das inúmeras citações para 

um mesmo assunto, torna a leitura menos surpreendente, até mesmo monótona, o que nos 

faz pensar, por vezes, como o autor: “Não levei o diário e não me fez falta”. 

 Se José Régio, com as personagens de seus contos em História de Mulheres, 

texto exemplarmente urdido, nos emocionam, inquietam, surpreendem e incomodam, o 

mesmo não acontece com as Páginas de um Diário Íntimo. A implacabilidade com que 

o autor se julga e julga os outros faz-nos concordar com o político inglês Enoch Powel ao 

afirmar que “Escrever um diário é o mesmo que voltar ao nosso próprio vômito.” 

 Páginas de um Diário Íntimo, no entanto, é escrita intensa, um repositório de 

reflexões, confissões, análises em que há um eu que, ao mesmo tempo que se deixa revelar, 

esconde-se através de seus paradoxos, contradições, ambiguidades 
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TECENDO IDENTIDADES EM MOMENTOS DE OPRESSÃO: UM CASO DE 

MIA COUTO 

 

Stélio Torquato Lima 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A África foi se configurando ao longo dos tempos como uma criação discursiva do 

Ocidente. Durante séculos, a Europa (e também as Américas) forjou imagens do 

continente africano, as quais, via de regra, se achavam marcadas pelo preconceito e pelo 

etnocentrismo. Tratam-se de imagens erigidas e constantemente reforçadas pelas diferentes 

mídias, como destaca o historiador Alberto da Costa e Silva: 

 
No filmes, nas histórias em quadrinhos, nos seriados de TV e nos 
romances, a África é sempre um continente misterioso e mágico, onde 
são possíveis todas as aventuras. A imagem que nos transmitem 
diariamente os jornais e os noticiários de rádio e televisão é outra: a de 
uma parte do mundo assolada por secas, fomes, epidemias, guerras e 
tiranos. 
Uma visão não desmente a outra, e ambas são incompletas. (SILVA, 
2008, p. 11).   

 

De fato, desde o século XV, quando se dão os primeiros contatos efetivos entre 

europeus e africanos, observamos que missionários, traficantes de escravos e exploradores 

europeus passaram a produzir um discurso sobre a África, descrevendo o africano ora 

como gentio ora como escravo. Nesse processo, foi se sedimentando um imaginário que 

percebia o continente como uma terra misteriosa e exótica, em cujas densas selvas o 

europeu teria o encontro com o coração das trevas. Antes disso, a África seria vista 

                                                 
1 Doutor em Letras pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB – e professor efetivo de 
Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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inicialmente como lugar de passagem para as Índias e, posteriormente, como porta de 

acesso à mão-de-obra escrava. 

De um ponto de vista amplo, podemos ver nesse retrato do africano o mesmo 

traço de negatividade que marca o olhar dos cronistas do descobrimento para o índio 

americano: semelhante ao que em relação ao nosso aborígine, o africano é mostrado como 

um ser destituído de fé, de lei e de rei. Trata-se também aqui de um retrato que não enxerga 

diferenças, que não percebe ou não se preocupa em compreender a riqueza de culturas 

milenares. Nessa perspectiva, a pluralidade cultural dos africanos é neutralizada com o fim 

de favorecer sua exploração por parte do colonizador: 

 
Segundo a perspectiva do colonialismo, todos os africanos eram 
igualmente objetos adequados de subordinação. Um muçulmano 
puramente caucasiano na Argélia era tão „mais um‟, um ser racial e 
culturalmente inferior, como um negro na Costa do Marfim; um 
habitante essencialmente asiático de Madagascar era tão inferior quanto 
um dos chamados bantos da Rodésia. Para a maioria dos europeus, todos 
os idiomas africanos eram uma algaravia infantil, úteis apenas para dar 
ordens simples a criados. Todas as culturas africanas eram consideradas 
igualmente bárbaras e, na medida em que obviamente não o eram, 
julgava-se terem sido influenciadas por forças não-africanas. Toda a 
África era igualmente pitoresca ou selvagem, igualmente pagã, 
igualmente sombria. A unidade da África foi forjada pela experiência 
comum do domínio europeu e pelo risco comum de derrubar aquele 
domínio. (FERKISS, 1967, p. 16). 

 

Os efeitos dessa(s) imagem(ns) erigidas pelo Ocidente em relação à África se 

estenderam para além das independências das nações africanas. Dito de outro modo: 

mesmo com a conquista da soberania política, os africanos não conseguiram se libertar de 

todo de uma construção discursiva que os apequena e os desabonam. Pior do que isso: 

comumente o discurso da negatividade do colonizador foi incorporado pelos africanos, 

sendo muitas vezes empregados por estes como referência na autodefinição. Ou seja, 
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muitas vezes o próprio africano diz-se a partir de paradigmas importados que o 

negativizam.  

Preocupados com essa situação, os intelectuais africanos esforçam-se por erigir um 

novo discurso sobre a África a partir de novos paradigmas. Sem escamotearem as 

contradições das tradições locais, esses intelectuais esmeram-se na montagem de modelos 

identitários que possam dar conta das pluralidades étnicas que marcam as nações africanas. 

É a partir dessas premissas que efetuamos aqui uma análise do conto “A confissão 

de Rosa Luana” (Ver Anexo), publicado por Mia Couto na edição de 9 a 22 de junho de 

2004 do encarte JL, publicação do Instituto Camões.  

 

1 ROSA LUANEIRA: ORALIDADE E RESISTÊNCIA CULTURAL  

 

O conto “A confissão de Rosa Luana” se constitui da reprodução da fala dirigida 

por uma prostituta a um guarda que acaba de prendê-la. Ao longo dos doze parágrafos 

desse monólogo, a personagem que dá título ao conto emite juízos sobre sua pessoa, 

oferecendo dados que permitem uma construção de sua identidade. Esta, no entanto, se 

formula em um contexto de opressão, o que podemos evidenciar desde a assimetria que 

marca a relação entre as duas personagens centrais do texto: uma prostituta, figura 

marginal, e um guarda, simbolizando no texto o poder repressor. Essa assimetria, a 

propósito, se revela na forma como Rosa Luaneira se dirige ao guarda, chamando-o de 

“senhor” e de “excelência”. 

No texto em foco, as marcas da oralidade estão presentes de forma bastante 

variada. De início, é importante lembrar que todo o texto não é senão a reprodução escrita 

de um diálogo entre dois personagens, a prostituta e o guarda, embora o leitor só tenha 
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acesso ao que é dito pela primeira. Excetuando essa omissão da voz do guarda, não há 

outra forma de intervenção por parte de um narrador externo, seja através da emissão de 

juízos de valor, pela apresentação de detalhes do contexto conversacional ou até mesmo 

mediante a reconstrução da fala das personagens, corrigindo-lhes problemas de natureza 

linguística ou estilizando a fala daquelas. A escrita, assim, se coloca a serviço da fala, da voz, 

do texto oral de origem. 

É nessa “fidelidade” à fala das personagens que observamos no texto a presença 

constante de marcas da oralidade. A fala da protagonista, por exemplo, apresenta alguns 

desvios linguísticos típicos da fala da classe menos escolarizada da qual ela faz parte. 

Exemplos disso são os seguintes usos indevidos da próclise que ela faz no início de 

algumas frases: “Me contemple, à vontade” e “Lhe peço cuidados, excelência”. Da mesma 

forma, comparecem na fala da personagem alguns clichês próprios da fala cotidiana, como 

“Mulher, com “eme“ graúdo”; “Prometer mundos e fundos”; “custar os olhos da cara”, 

etc. 

Convém lembrar ainda a presença no texto de neologismos nascidos através da 

prefixação, sendo exemplo disso o termo “desconsiderável”, com o sentido de algo que 

não deve ser levado em consideração. Outros dois neologismos que usam esse mesmo 

princípio de formulação (“despenada” e “disposicionar”) não trazem um novo significado 

aos termos que lhe serviram de base (“[alma] penada” e “posicionar [em algum lugar]”). 

Nessa perspectiva, têm os termos em questão antes o caráter de próteses, isto é, de meros 

acréscimos de fonemas no início das palavras. Nesse pormenor, merece também destaque a 

palavra “fortunadas”, também nascida através de um fenômeno ligado aos metaplasmos, 

neste caso a aférese. De toda forma, seja através do emprego da prefixação, seja mediante o 

uso da prótese ou da aférese, esses neologismos presentes no conto em foco de Mia Couto 
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servem como meios de trazer para o texto o frescor da fala do povo, fazendo lembrar ao 

leitor o processo de estilização da fala sertaneja empregada por Guimarães Rosa em suas 

obras. 

Outro traço da oralidade, marca da fala popular, que se evidencia no texto diz 

respeito à referência a provérbios e máximas, tais como “a noite todos os gatos são pardos” 

e “Mulher que vive sem porta não pode exigir licenças”. A fala da protagonista, a 

propósito, se caracteriza por uma inclinação às frases concisas de caráter sentencioso, 

muito próprios das formulações proverbiais oriundas da tradição oral-popular. Ilustra isso 

as seguintes afirmações extraídas do conto: “De dia, a gente não pensa nos mortos com 

medo que eles comecem a pensar em nós” e “Os homens têm medo das mulheres, isso lhe 

digo. Vocês só gostam de nós porque nós vos assustamos. E ainda pior é quando surge o 

amor. O amor é uma sangria nos vossos costados: vocês se sentem fracos, com receio de 

que tenhamos cuidar de vocês”. 

Entendidos em seu conjunto, esses elementos da oralidade encerram já um 

primeiro movimento do autor em relação a redizer a África segundo uma nova ordem. É 

que, sendo a língua a principal arena do fazer político de Mia Couto, o autor repete em “A 

confissão de Rosa Luaneira” a estratégia presente em suas outras obras de recorrer à 

tradição oral de seu povo com o propósito de criar uma “língua literária que desestabiliza a 

expectativa do leitor ao colocar em xeque a língua portuguesa oficial” (FONSECA et 

CURY, 2008, p. 23-4). E é a partir desse movimento em direção à tradição oral africana, 

como veremos a seguir, que Mia Couto trabalha no conto em foco uma instigante reflexão 

sobre a identidade africana. 
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2 LEITURAS DA IDENTIDADE AFRICANA EM “ROSA LUANEIRA” 

 

Ao longo de todo o conto em análise, observamos o esforço da protagonista em 

dizer-se para o novo guarda que, por conseguinte, a desconhece. Significativo disso é a 

seguinte afirmação de Rosa Luaneira logo no início da narrativa: “O senhor é novo no 

bairro, não me conhece. Para si, eu sou uma cara sem rosto. Vou circulando por paredes, 

feita sombra vadia dos defuntos”. A fala da personagem, assim, volta-se para a 

autodescrição, para a exposição das marcas que lhe conferem identidade individual e social.  

Entre os vários aspectos que compõem a identidade da protagonista do conto em 

foco, a condição feminina é indubitavelmente a mais destacada ao longo de todo o 

discurso. Nessa perspectiva, Rosa Luaneira apressa-se a enfatizar seus encantos físicos: “eu 

sou vistosa, tanto que é um desperdício ser assim tão nocturna. Sou tão dotada que nem 

careço de odores. O meu perfume é quando me dá o vento, esse que vem do mar”. Sua 

feminilidade, a propósito, algumas vezes é reiterada com o fito de se sobrepor à sua 

condição de prostituta, pretexto para sua prisão: “Sou puta, sim, com os devidos 

licenciamentos. Mas hoje não. Hoje sou Mulher, com “eme” graúdo. Mulher com meu 

nome, minha idade, minha vaidade”.   

O desejo de sobrepor a mulher à prostituta, no contexto da narrativa, indica o 

esforço da personagem de desconstruir a imagem que os outros fazem dela. Nesse sentido, 

é significativo o fato de que apenas a personagem fala no texto: trata-se a narrativa de uma 

visão a partir da margem, de um ponto de vista subalternizado. Contrariando Spivak, aqui o 

subalterno pode falar livremente, sem interrupções. É nesse processo que a essência parece 

se sobrepor à aparência, como se vê na seguinte passagem: “Me contemple à vontade. Não 
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sou dessas de coração varrido corpo desnutrido que já nem têm modo de ficar nuas. Eu 

tenho mais interiores que aparências, o senhor logo descobrirá”. 

A esse propósito, convém destacar que embora a protagonista frequentemente faça 

referência aos seus dotes físicos, o foco principal de seu discurso é o desvelamento de seu 

interior. É nesse contexto que compreendemos o termo-chave do título do conto: longe de 

apenas querer justificar sua condição de prostitua, livrando-se, assim, da prisão, Rosa 

Luaneira descortina para o guarda que a retém a complexidade de seu mundo interior, de 

seus medos, inseguranças e até mesmo remorsos. Dessa forma, o depoimento da 

personagem sobre ocorrências de seu violento cotidiano se revela como um ponto de 

partida para a revelação de toda uma memória de opressão. É exemplo o seguinte trecho: 

“Se me roubam? Sempre. Tanto que nunca tenho nada para ser roubada. Se me abusaram? 

Olhe, eu lhe pergunto: pode saber o que são abusos quem nunca conheceu respeitos?”.  

Esse diálogo constante entre presente e passado fomenta a ambiguidade de termos 

centrais da narrativa. É o caso da palavra “identidade”, empregada na superfície do texto 

como referência ao documento civil, e que, num plano mais simbólico, faz alusão também 

ao lugar em que Rosa Luaneira se situa no espectro social. É o que percebemos no seguinte 

trecho: “Afinal está apenas me procurando os documentos? Pois ficaram com seu 

antecessor, esse Evaristo. Ele me aprisionou minha identidade”. 

Para entender a ambiguidade do trecho, é preciso lembrar que o guarda Evaristo, 

antecessor do policial que prende Rosa Luaneira, fora amante da prostituta, tendo 

prometido a esta “mundo sem fundos”. No entanto, por uma razão que só se entenderá ao 

final do conto, Evaristo, talvez por vergonha, apreende a carteira de identidade da amante. 

Para esta, porém, a perda da identidade vai além da subtração do documento, representado 

também a perda da ilusão de uma vida melhor, seja pela conquista do amor de Evaristo, 
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seja pela aquisição de um novo status na “profissão”, simbolizada pela instalação na 

Avenida Principal, “onde brilham as vitrines e por onde passa toda a estrangeirada” e onde 

“nem a polícia nos faz mal”. 

A ambiguidade do termo “identidade” se evidencia com mais clareza em um trecho 

posterior, no qual Rosa Luaneira faz o seguinte comentário ao novo guarda: “O senhor 

também haveria de melhorar bastante se em vez de procurar meus documentos quisesse 

perder a sua identidade”. A ambiguidade dessa passagem se formula a partir do fato de que, 

para além da função social das duas personagens, a de prostituta e de policial, que as coloca 

em extremos de oposição, o texto permite que se vislumbre algo fundamental que deveria 

neutralizar a diferença entre os dois: ambos são africanos e, mais ainda, africanos postos 

em confronto em um contexto de uma opressão maior: a do colonizador, que oprime tanto 

a um quanto ao outro. Portanto, perder a identidade social, a de guarda, é reconhecer-se 

também como um ser oprimido, ou seja, um africano tão subjugado quanto a prostituta a 

quem é dado prender. 

Como constatamos, essa passagem franqueia uma reflexão sobre o papel do outro 

no processo de elaboração da identidade: é o estrangeiro que define a relação identitária 

entre a prostituta e o guarda. Essa ideia, a propósito, é tematizada em outras passagens do 

texto, a começar por um trecho já referenciado: o desejo de Rosa Luaneira de instalar-se na 

Avenida Principal. Este espaço é descrito em oposição à ruela onde a personagem se 

encontra com seus clientes, sendo marcado por atributos que a seduzem: ali brilham as 

vitrines; as prostitutas que ali estão são afortunadas; ali a polícia não age de forma 

truculenta contra as meretrizes. E o mais significativo dentro do texto é o fato de que esse 

espaço de tranquilidade e fortuna é identificado com os estrangeiros. 
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O poder do outro sobre a personagem que se define no texto se revela também 

pela incorporação do discurso alheio e opressor: ao falar de si, Rosa Luaneira procura 

suavizar sua condição negra, afirmando que “embora preta, eu sou clara”. Para comprovar 

isso, a personagem mostra a pele no “entrefolhado dos seios”, que é menos escura, 

ocultando o fato de que talvez isso possa decorrer de ser uma parte do corpo que tenha 

menos contato direto com o sol.    

No corpo do texto, o outro molda a fala da personagem mesmo sem se mostrar: 

vez por outra, o monólogo de Rosa Luaneira revela-se como resposta a intervenções do 

guarda que a reteve, as quais não são registradas no texto. A fala do outro, assim, formula-

se como uma presença fantasmal, que, embora invisível, dirige o fluxo discursivo da 

protagonista. 

É significativa essa estratégia de construção textual, levando-se em conta que 

aqueles que mais influem no processo de construção identitária de Rosa Luaneira não são 

os vivos, mas os mortos. São aqueles que já não respiram sobre a terra que nutrem a 

imagem que Rosa Luaneira traz sobre si, como verificamos na seguinte passagem:  

 
Porque sonho muito com os meus falecidos. De dia, a gente não nos 
mortos com medo que eles comecem a pensar em nós. No sono, porém, 
sempre nos encontramos. Engraçado, de noite eu procuro os vivos. Que 
se evadem entre sombras. Mas quem encontro sempre são os mortos, 
esses que escapam das luzes.  

 

Talvez por isso, pela influência que os mortos exercem sobre ela, a personagem seja 

identificada no texto como “uma sombra vadia dos defuntos”. 

Entre as figuras queridas que insistem em não morrer, reavivando-se sempre na 

memória de prostituta, a mãe desta ocupa um lugar central. E a lembrança constante da 

figura materna irá provocar, sobretudo, o remorso na Rosa Luaneira, pois, segundo seu 
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relato, a vida na prostituição desta levara à mãe a sucumbir: “Coitada, morreu cega, de 

coração amarrotado eu ajudei a enterrá-la. O que não tem enterro é esta minha culpa. O 

senhor não precisa de dar voz de prisão. É que eu já sou prisioneira desse sentimento”.  

 

3 A DIMENSÃO SIMBÓLICA DE ROSA LUANEIRA 

 

Através do diálogo do presente com o passado, da condição atual de Rosa Luaneira 

com sua ancestralidade, é que evidenciamos a dimensão simbólica do texto, marca dos 

textos africanos de expressão portuguesa, e, sem fugir à regra, da produção literária de Mia 

Couto. Ou seja, a história de Rosa Luaneira não deve ser lida apenas como registro do 

sofrimento individual da personagem, mas também como representação do próprio drama 

de uma África em busca da definição de sua identidade. 

Nessa linha de abordagem do texto, é emblemático o fato de que a identidade de 

Rosa Luaneira se erige sempre em um espaço intersticial, em um lugar de fronteira: embora 

se reconheça negra, a personagem diz ser clara; mesmo praticando uma atividade ilegal, 

ostenta os devidos licenciamentos para o exercício de sua profissão; ainda que sendo 

africana, sonha em estar é com os estrangeiros; embora busque os vivos, é com os mortos 

que dialoga; embora possua uma beleza digna de exibir à luz do dia, é um ser 

eminentemente noturno. Essa identidade fronteiriça é iconizada no espaço em que a 

personagem transita, marcado pela privatização do privado: “Domicílio? Como domicílio? 

É aqui, local de residência e de coincidência. Vivo e trabalho neste entrecruzamento dos 

passeios públicos”. 

No âmbito dessa leitura simbólica da narrativa é que a revelação final do texto 

ganha um relevo tão significativo: a mulher que fala ao guarda, na verdade, é um 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1098 

 

homossexual, cujos traços masculinos são encobertos por elementos postiços: “Lhe peço 

cuidados, excelência. Evite tocar nessa minha cabeleira, me custou os olhos e a cara. Não 

me estrague minhas unhas postiças, não amarrote meus seios falsos. Não me leve esses 

meus enfeites todos, senhor guarda, não leve tudo isso que faz o mundo acreditar que sou 

mulher”. 

Transportada para um plano coletivo, ou seja, lendo os dramas individuais do texto 

como encenações de questões bem mais amplas, podemos ver aqui uma representação do 

embate entre dois discursos sobre a identidade africana: a visão de fora, ou seja, da imagem 

da África construída pelo Ocidente, e a percepção que o continente traz de si mesmo. 

Nesse contexto, “A confissão de Rosa Luaneira” expressa um entendimento de Mia Couto 

sobre uma África ainda por definir-se, cuja identidade se erige através do diálogo com a 

tradição (a ancestralidade, os fantasmas de Rosa Luandeira, a figura materna da Mama 

África) e uma modernidade que se apresenta ainda como um porvir (as luzes da Avenida 

Principal, representando a sedução da cultura ocidental). Assim, enquanto figura híbrida de 

homem (no corpo) e de mulher (no espírito), Rosa Luaneira representa a tentativa de um 

continente de dizer-se em uma contemporaneidade cada vez mais fluida e metamórfica. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Guiando-se por uma noção de identidade africana que nega essencialidades e 

purismos, o moçambicano Mia Couto mostra em suas obras a necessidade de um processo 

contínuo de negociações entre os vários atores sociais de seu país com vistas à construção 

de uma identidade nacional.  
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Buscando utopicamente um arranjo entre tradição e modernidade, Mia Couto 

demonstra a complexidade de um projeto de identidade nacional de nações recém-

emancipadas num cenário marcado pela globalização. Para tanto, a escrita miacoutiana se 

reveste de inovações formais que   

 
conferem um sentido político à escrita de Mia Couto, marcando o 
empenho de sua literatura em demarcar o espaço da nação. Mais uma 
vez, reitera-se, como espaço de contradição, de rearranjo sempre 
provisório de fragmentos. (...). Tal estratégia narrativa leva o escritor a 
apossar-se de uma vertente literária ao mesmo tempo libertária e 
apostrófica, afirmativa e de reivindicação. (FONSECA et CURY, 2008, 
p. 23-4). 

 

Ou seja, a carpintaria da palavra que caracteriza a produção literária de Mia Couto 

deve ser vista como um empenho do escritor de reinventar a língua dos ex-colonizadores, 

moldando-a à visão de mundo africana. Nesse processo, 

 
Os textos [de Mia Couto] representam [...] processos de tradução cultural 
e, com eles, de construção de identidades: traduzem as tradições, que se 
atualizam, no presente da escritura; traduzem-se as transformações do 
mundo contemporâneo, com a consciência de que local e global são 
contraditórias moedas da negociação identitária. 
Tais contradições, sempre no horizonte dos excluídos, acirram-se, hoje, 
em tempos de globalização, sobretudo nas margens, a partir das quais a 
ficção de Mia Couto constrói suas enunciações. (Idem, p. 127-8).  

 

Esse esforço de pensar a nação moçambicana a partir de novas bases pode ser 

claramente observado no conto “A confissão de Rosa Luana”. Nessa narrativa, como 

procuramos demonstrar, podemos observar a presença de uma dimensão alegórica que, 

através da passagem do drama individual da protagonista para uma abordagem que 

problematiza a coletividade africana, traz um instigante questionamento do problema da 

identidade nacional em Moçambique e, por extensão, de toda a África, no cenário 

globalizado que caracteriza a contemporaneidade. 
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ANEXO 
 
 

O CONTO “A CONFISSÃO DE ROSA LUANEIRA” (MIA COUTO) 
 

Senhor guarda, lhe explico, em pleno uso da sua razão: eu fugi de si, não foi por 
desrespeito ou por razão desconsiderável. O senhor desculpe mas, assim nessa farda, me 
pareceu uma alma despenada. Não é por maldade mas é como diz o ditado: à noite todos 
os gatos são leopardos. Foi motivo de susto, só e apenas. 

O senhor é novo no bairro, não me conhece. Para si, eu sou uma cara sem rosto. 
Vou circulando por paredes, feita sombra vadia dos defuntos. Mas eu sou vistosa, tanto 
que é um desperdício ser assim tão nocturna. Sou tão dotada que nem careço de odores. O 
meu perfume é quando me dá o vento, esse que vem do mar. 

Até que, hoje, o dia me ocorreu de afeição. Hoje despertei muito senhora, corpinho 
reboliço, capaz de atravessar a rua, para cá e para lá, sempre na direcção das clientelas. Sou 
puta, sim, com os devidos licenciamentos. Mas hoje não. Hoje sou Mulher, com “eme“ 
graúdo. Mulher com meu nome, minha idade, minha vaidade. 

O senhor já me explicou que está aqui substituindo o guarda Evaristo. Esse polícia, 
também me saiu uma boa ilusão. Primeiro, ele me desejou, me abusou. Prometia-me 
mundos sem fundos. Ele me prometeu sabe o quê? Que me levava desta ruela para a 
Avenida Principal, lá onde brilham as vitrines e por onde passa toda a estrangeirada. O meu 
sonho é me disposicionar lá, junto das minhas colegas mais fortunadas. Lá nem a polícia 
nos faz mal. 

Pois esse Evaristo, de repente, se expulsou de minhas vistas. Pediu a transferência. 
Com medo de quê? É que ele me começava a amar. E ele tinha medo. Os homens têm 
medo das mulheres, isso lhe digo. Vocês só gostam de nós porque nós vos assustamos. E 
ainda pior é quando surge o amor. O amor é uma sangria nos vossos costados: vocês se 
sentem fracos, com receio de que tenhamos cuidar de vocês. Eu sei do que estou a falar, 
senhor guarda. Acredite que sei. 
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O senhor está no início de carreira, é novato nas redondezas. Talvez se sinta ainda 
desamparado atado no vazio de sua solidão. Pois, eu lhe empresto uma companhia. Sem 
mais. Pode começar por olhar para a minha roupa. E até mais. Pode olhar a falta dela. Não 
se acanhe nas vistas, eu sou assim, antecipada de mim, a pele está um pouco assanhada mas 
não é doença, não senhor. É só por causa dessa luz pobrezinha. Me contemple, à vontade. 
Não sou dessas de coração varrido, corpo desnutrido que já nem têm modo de ficar nuas. 
Eu tenho mais interiores que aparências, o senhor logo descobrirá. Pode-me olhar, senhor 
guarda, não se acanhe, não é para me gabar mas eu tenho estas mamas, perfazendo um par 
bem repleto, de tais volumes que envergonha qualquer sutiã. 

 Já agora pode ver como, embora preta, eu sou clara. Veja, senhor guarda, veja 
como a minha pele se clareia mais nos entrefolhados dos seios. E se os seus olhos 
escorregassem mais para baixo então é que o senhor haveria de sentir uma tontura 
arrepiada. Como? Afinal, está apenas me procurando os documentos? Pois ficaram com 
seu antecessor, esse Evaristo. Ele me aprisionou minha identidade. 

Domicílio? Como domicílio? É aqui, local de residência e de coincidência. Vivo e 
trabalho neste entrecruzamento dos passeios públicos. É aqui que durmo, com pestanas e 
tudo. Minha almofada são os cotovelos. Eu sou uma honesta dormidora. Durmo e faço 
dormir. Comigo o mundo só tem melhorias. O senhor também haveria de melhorar 
bastante se em vez de procurar meus documentos quisesse perder a sua identidade. 

Se me roubam? Sempre. Tanto que nunca tenho nada para ser roubada. Se me 
abusaram? Olhe, eu lhe pergunto: pode saber o que são abusos quem nunca conheceu 
respeitos? Apresentar queixa? Desculpe, parece que estou a rir mas não. Isto não é riso mas 
é um engasgo, um engolir da tosse. O que fazer, excelência? Mulher que vive sem porta não 
pode exigir licenças. E quanto aos tais respeitos, o senhor não me faça chorar. É que o 
senhor nunca foi mulher, senão saberia do que estou a falar. 

Aqui, só os cães me respeitam. Madrugada, são eles que me limpam os cuspos, me 
desremelam os olhos. Não devia dizer isto, não fica bem a uma senhora: mas eu babo-me 
toda de noite. Porque sonho muito com os meus falecidos. De dia, a gente não pensa nos 
mortos com medo que eles comecem a pensar em nós. No sono, porém, sempre nos 
encontramos. Engraçado, de noite, eu procuro os mais vivos. Que se evadem entre 
sombras. Mas quem encontro sempre são os mortos, esses que escapam das luzes. 

Tenho saudade é de minha mãe. Quando soube de minha vida, ela nunca mais 
despregou os olhos do céu. Mas não esse céu vizinho, não. Ela olhava era o céu de cima, a 
ver se descortinava Deus e Nosso Senhor. Coitada, morreu cega, de coração amarrotado. 
Eu ajudei a enterrá-la. O que não tem enterro é esta minha culpa. O senhor não precisa de 
dar voz de prisão. É que eu já sou prisioneira desse sofrimento. 

O que é isso, senhor guarda, por que me está a empurrar? O senhor vai-me levar? 
Desculpe, para a cama ou para a esquadra? Pronto, pronto. Não é preciso ser bruto. Eu 
vou, lhe acompanho. Sabe por que não lhe obedeci? Porque o senhor me deu ordem. Se 
me tivesse pedido... Eu sou assim, desculpe, um pouco rebelde, já minha mãe dizia que eu 
parecia um rapaz. Mas, pronto, eu já lhe vou seguindo. Lhe peço cuidados, excelência. 
Evite tocar nessa minha cabeleira, me custou os olhos e a cara. Não me estrague minhas 
unhas postiças, não amarrote meus seios falsos. Não me leve esses meus enfeites todos, 
senhor guarda, não leve tudo isso que faz o mundo acreditar que sou mulher. E me deixe 
rir alto, lhe peço. Não é desrespeito. Só quero, no riso, esconder as masculinas asperezas da 
minha voz. Essa voz verdadeira que ninguém, senão minha pobre mãe, alguma vez chegou 
a escutar. 
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SURREALISMO FRANCÊS, SURREALISMO PORTUGUÊS OU “A RUA ANDRÉ 

BRETON ESTÁ SEMPRE A MUDAR DE RUA” 

          

Tania Martuscelli* 

 

 A relação estética entre o Surrealismo em Portugal e na França é irrevogável, apesar de 

o movimento ter se iniciado oficialmente no país da Península Ibérica mais de vinte anos 

depois de seu surgimento em Paris. André Breton é o reconhecido criador da corrente literária 

– e seu detentor, como a história confirma – e, por conta disso, os portugueses, bem como 

todos os artistas que se considerassem surrealistas, passavam a ser automaticamente seus 

credores ou seus “discípulos,” para utilizar um termo repetido por Yvonne Duplessis. Contudo, 

está documentado o descaso do francês em relação às atividades e tentativas de aproximação 

dos portugueses. O presente trabalho propõe-se a refletir sobre as diversas fases (ou faces) do 

movimento surrealista francês e também do movimento português enquanto corrente 

(in)dependente daquela propagada por Breton.  

 A partir do momento em que os portugueses tomam consciência de sua marginalidade 

dentro do próprio movimento surrealista, além da já bem vigiada e por vezes perseguida 

marginalidade no país sob o comando ditatorial de Salazar, retomam preceitos estéticos de seus 

conterrâneos e passam a criar uma arte que lhes é própria, ou única. Tal atitude de caráter tanto 

político como estético acaba por criar raízes e se multiplicar em Portugal, ao passo que vai 

                                                        
* Tania Martuscelli é Professora Assistente de Literatura e Cultura Luso-Brasileira na Universidade do 
Colorado em Boulder, EUA. 
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desaparecendo enquanto Surrealismo per se, ou enquanto uma corrente internacional, de modo 

que se nacionaliza. 

 Em fins dos anos 40, época em que surge em forma de grupo – ou grupos, pois foram 

dois – em Portugal, o movimento surrealista francês já havia se internacionalizado. Foi em 

1924 que André Breton publicou o Manifesto do Surrealismo, propondo um modo de fazer arte 

supostamente adversa da corrente dadaísta, da qual participavam muitos artistas que viriam a 

aderir à proposta bretoniana. O francês criou mecanismos para, através da arte, expor ao 

homem suas riquezas escondidas no subconsciente, sem as amarras das convenções sociais do 

tempo. Na época do que acabou por ser o primeiro manifesto e ainda em oposição ao que 

propunha Dada, a literatura do passado colaboraria na busca dessa arte tradutora do verdadeiro 

espírito de seu tempo, de modo a transformar a realidade. Este termo, aliás, é inspirado na 

proposta marxista de “transformar o mundo” que, aliado à ideia de “mudar a vida” de 

Rimbaud, compõe um binômio essencial para o que foi o Surrealismo.  

 O Surrealismo funcionaria em nome de uma revolução, diferentemente da noção de 

“arte pela arte” de algumas estéticas da época, em que Dada é só um exemplo. Visando, 

portanto, libertar o homem de uma “civilização extremamente utilitária,”i apoiava-se na teoria 

de Freud a respeito da constituição dos sonhos, admitindo de antemão uma realidade outra, 

“verdadeira,” por meio do que era da ordem do onírico. Também propunha trazer à tona a 

histeria do mundo moderno, que teria seu núcleo em traumas de ordem sexual, ainda segundo 

Freud. Ao libertar-se por meio do Surrealismo, o homem do pós-guerra, inerte e sem 

perspectivas, submetido ao mundo capitalista, seria capaz de (re)descobrir-se. Tal 

(re)descoberta do indivíduo enquanto ser social daria início a uma revolução de caráter mais 
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existencialista. Breton anota no Manifesto de 1924 algumas obras de base para o movimento, 

que teria como fonte, além dos elementos referentes à teoria da psicanálise freudiana, o 

simbolismo e romantismo. Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, Novalis, Arnim e Nerval seriam 

alguns autores exemplares. 

  Contudo, alguns anos mais tarde, com a publicação do Segundo Manifesto do Surrealismo, 

em 1929, André Breton revê suas primeiras propostas e, num tom um tanto mal-humorado, 

influenciado por um ambiente de insegurança, marcadamente político que foi o do entre-

guerras, passa a renegar os autores do passado, sobretudo Rimbaud: “enganou-se, Rimbaud 

quis enganar-nos,” escreve o francês.ii  

 Esse segundo texto, que marcadamente cumpre com a agenda de demonstrar o caráter 

revolucionário do Surrealismo, num ir e vir de alinhamento partidário com o PC francês, 

parece ter sido detonado por uma divergência política havida entre os integrantes do grupo e o 

próprio Breton. O Segundo Manifesto de certo modo contradiz o primeiro, pois distancia-se da 

ideia de automatismo na arte e reconsidera a adequação dos sonhos. Breton também excede-se 

na crítica à arte do passado, além de anunciar escandalosamente algumas expulsões públicas do 

grupo. Tal foi o caso de Antonin Artaud, expulso “por ostentação” pública; ou de “Philippe 

Soupault, devido à sua orientação que se torna demasiado literária” e “Robert Desnos, que 

absorvido pela escrita automática, se desinteressa dos problemas concretos,” como informa 

Yvonne Duplessis.iii Contudo, o texto ainda defende a inspiração e a livre expressão do poeta 

(politizado), espécie de representante ativo de um inconsciente coletivo. O Segundo Manifesto 

serviu de “divisor de águas” entre André Breton e os que seriam artistas pela glória literária, 

alheios aos problemas do mundo, na opinião do papa do movimento.   
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 Já em 1935, com a publicação do ensaio “Posição Política do Surrealismo - Posição 

Política da Arte de Hoje,” Breton uma vez mais revê suas declarações. Vale a pena sublinhar a 

passagem em que esclarece sua opinião em relação a Rimbaud:  

 
Todo o desejo de mudança radical do mundo, que nunca foi levado mais 
longe do que por ele [Rimbaud], se canalizou bruscamente, se ofereceu 
imediatamente para se fazer um com o desejo de emancipação dos 
trabalhadores. (...) Vê-se com clareza (...) que a grande ambição foi a de 
traduzir o mundo numa linguagem nova, que esta ambição pretendeu de 
passagem submeter a si todas as outras, e não podemos impedir-nos de ver 
aqui a razão da influência única no mundo que esta obra exerce no plano 
poético e talvez no plano moral, do renome excepcional de que continua a 
gozar.iv  

 

 Até o ano de 1935, percebia-se uma indefinição no movimento: não se sabia ao certo 

se o posicionamento dos artistas perante o pensamento político – de Stalin ou de Trotsky, a 

quem Breton se uniria em 1938 no México – mantinha-se fiel à estética e ao pensamento 

original do Surrealismo. Talvez nem mesmo o próprio Breton o soubesse, dados os constantes 

e intransigentes artigos e ensaios de ordem explanatória, ratificatória, ou simplesmente 

revoltada, que publicou ao longo de dez anos. Com a “Posição política do Surrealismo,” o que 

se infere é um pensamento de esquerda propriamente dito como “carro chefe” do movimento, 

não importando seus mentores, ou sua “linha”, como Breton vai se referir mais tarde nos 

Prolegômenos a um Terceiro Manifesto ou Não, quando finalmente se desvencilha da imagem de 

Trotsky.  

 Nos Prolegômenos a um Terceiro Manifesto ou Não, datados de 1942, escritos na época em 

que o movimento se internacionalizara, o autor mais uma vez relativiza e vê a necessidade de 
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esclarecer sua (nova ou renovada) postura, retomando uma vez mais a arte do passado como 

base, num ato de quase mea culpa pelas divergências ocorridas em tempos de Segundo Manifesto: 

 
Os partidos: o que está e o que não está na linha. Mas se a minha própria 
linha - muito sinuosa, concordo -, pelo menos a minha, passa por Heraclito, 
Abelardo, Eckhardt, Retz, Rousseau, Swift, Sade, Lewis, Arnim, 
Lautréamont, Engels, Jarry e alguns outros? (...) poderia também referir-me a 
um certo regresso, que se realiza no decurso desta guerra, ao estudo da 
filosofia da Idade Média, assim como das ciências „malditas‟ (com as quais se 
manteve sempre um contacto tácito por intermédio da poesia “maldita.”)v  

 

 Tais linhas (políticas e literárias) que teriam sido responsáveis pela divisão do grupo 

entre fins dos anos 20 e princípios dos anos 30, tornam-se carro-chefe do movimento nos anos 

40. Como resultado, pode-se verificar tanto uma arte panfletária em favor de uma revolução 

política, como um movimento estético livre de compromissos partidários, mas que mantém 

todavia seu ideário de esquerda. 

 É somente depois desse constante ir e vir de Breton, papa do Surrealismo, definidor 

dos preceitos do movimento, que surge um grupo surrealista em Portugal. A constante 

(in)definição do que delineava o movimento na França levaram Alexandre O‟Neill a afirmar 

que “A rua André Breton está sempre a mudar de rua,” numa entrevista a Ramos Rosa 

publicada na Revista da Faculdade de Letras por Fernando J.B. Martinho.vi Posterior a todo o quid 

pro quo, pode-se estabelecer que, se houve um pensamento político ou organizacional reinante 

entre os portugueses, era mais próximo de um pensamento anárquico. “Mentores” 

supostamente não tinham lugar no grupo, e, por conseguinte, não teria lugar o dogmatismo do 

próprio movimento francês, ou o de Breton. A começar por um olhar de alteridade em relação 

à estética Dada. Como observa Mário Cesariny em seu livro Textos de Afirmação e Combate do 
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Movimento Surrealista Mundial, os então novos surrealistas (antes dadaístas) na década de 20 não 

se radicalizaram ao ponto de deixarem de lado a essência criativa iniciada por Tristan Tzara e 

seu “discurso anti discurso.”vii A proposta Dada poderia ser encarada, ainda sob o ponto de 

vista de Cesariny, como um primeiro passo ao Surrealismo, parte portanto inerente ao 

movimento. 

 Em 1940 o Surrealismo aparece na arte portuguesa numa exposição organizada por 

António Pedro e Carlos Eurico da Costa. Entretanto, já em 1924, em tempos de Manifesto do 

Surrealismo, segundo anota Maria de Fátima Marinho, podiam ser percebidos focos daquela 

estética em alguns autores: Mário Saa; Vitorino Nemésio; Edmundo de Bettencourt; Manuel de 

Lima e Jorge de Sena são exemplos.viii 

 A primeira publicação nomeadamente surrealista aparece no país em 1942 com Apenas 

uma Narrativa, de António Pedro, que se familiarizara com o movimento em Londres. No 

entanto, somente em 1947 surge oficialmente o Grupo Surrealista de Lisboa, composto por 

Alexandre O‟Neill, António Pedro, Fernando Azevedo, João Moniz Pereira, José-Augusto 

França, Marcelino Vespeira e Mário Cesariny, quem teria se encontrado com Breton em Paris, 

naquele mesmo ano.ix Em 1949, após uma exposição surrealista, cede lugar a outro, o grupo 

“Os Surrealistas,” tendo ficado conhecido como o “grupo dissidente.” Do novo grupo fizeram 

parte, dentre outros, António Maria Lisboa, Mário Cesariny, Pedro Oom, Henrique Risques 

Pereira, Carlos Eurico da Costa, Fernando Alves dos Santos e, no ano seguinte, Mário 

Henrique Leiria, que havia travado conhecimento e participado tangencial e controversamente 

do primeiro time. Sublinhe-se que não foi menos conturbado o estabelecimento do(s) grupo(s) 
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surrealista(s) em Portugal. Questões de concepção artística, de posicionamento político e a 

contemporaneidade com o movimento neo-realista foram força-motriz para as divergências. 

 Experimentando, assim, dificuldades internas por questões de organização e 

comunidade artística, para além das questões políticas em tempos de salazarismo (Leiria 

chegou a ser preso, Cesariny foi constantemente perseguido, etc.), uma certa atitude de 

indiferença por parte de Breton acabou por promulgar novos rumos artísticos entre os 

elementos do grupo.  

 Em 1947, aquando da II Exposição Internacional do Surrealismo em Paris, Breton 

retirou um quadro de Cândido Costa Pinto do evento, por considerar a pintura mais obscena 

que erótica, como informa Mário Cesariny em A Intervenção Surrealista.x É de observar que a 

obra de Costa Pinto já constava no catálogo da exposição, daí depreender-se certo escândalo. 

Em 1948, Breton riscou o nome de José-Augusto França da lista de assinaturas que propunha 

a expulsão de Matta e Brauner do movimento. Em 1949, recebeu um “relato” tratando da 

dissidência ocorrida entre os surrealistas portugueses pelas mãos de Benjamin Péret, uma vez 

que, resfriado, recusou-se a se encontrar pessoalmente com António Maria Lisboa. Parece que 

não houve muito interesse de sua parte em relação ao novo grupo, já que nas cartas trocadas 

entre Lisboa e seus amigos, na época de sua visita a Paris, não há referência a um posterior 

encontro. Além disso, na edição dos Manifestos do Surrealismo pela editora Sagittaire, de 1955, 

Breton deixou de fora o grupo português das efemérides surrealistas.  

 Tais atitudes provavelmente geraram frustração entre os portugueses, provocando uma 

outra dissidência, esta em relação ao movimento francês propriamente dito. Se em 1949, por 

exemplo, Mário Cesariny escreve o “Final de um manifesto,” retomando as fases e faces do 
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Surrealismo francês para delinear o movimento em Portugal, mais tarde percebe-se a 

independência portuguesa, quando em “Para uma cronologia do Surrealismo em português,” 

Cesariny debruça-se sobre a arte nacional. No primeiro caso, lê-se que que  

A (nossa) posição surrealista decorre: 
dos “Manifestos do Surrealismo” na edição Sagittaire, 1947; 
dos “Prolegómenos a um Terceiro Manifesto do Surrealismo ou Não”, da 
mesma edição; 
das declarações do Grupo em França em 1947 e 1948: “Rupture Inaugurale” 
e “À la Niche les Glapisseurs de Dieu”; 
das comunicações de 6 de Maio deste ano, no Jardim Universitário de Belas 
Artes de Lisboa;xi 
de uma vida de imaginação; 
de um certo poder de repulsa e obstinação; 
da vida particular e pública de cada um dos signatários; 
da obra colectiva de Segismund Freud, Mário de Sá-Carneiro, Arthur 
Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, Heráclito, Hermes, 
Vladimir Ilitch Novalis – a Loucura, a sabedoria, a magia, a poesia; 
das alucinações de Raul Brandão, Gomes Leal e Ângelo de Lima; 
do assassino de Fernando Pessoa: Ricardo Reis; 
do factor Cheval; 
dos picto-poemas de Brauner, Matta, Harold, Ernst, Duchamp, etc.; 
À palavra de Rimbaud: “La vraie vie est absente”, juntamos o axioma mágico 
da grande conspiração contra a permanência das coisas, guilhotina de amor 
sobre a infantilidade dos gestos de repouso: “No círculo da sua acção, todo o 
verbo cria o que afirma.xii  

 

Já no segundo caso, no referido “Para uma cronologia do Surrealismo em português,” Cesariny 

volta a sublinhar o papel fundante de autores como Camilo Pessanha, Guerra Junqueiro, 

Gomes Leal, Raúl Brandão, Cesário Verde, Teixeira de Pascoaes, Florbela Espanca, além de 

Sá-Carneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros, etc., no que seria um surrealismo à 

portuguesa.xiii  

 Perfecto E. Cuadrado confirma que o Surrealismo português não se estruturou 

somente a partir do movimento francês, mas também a partir do “primeiro vanguardismo 

português,” que foi o movimento do Orpheu. Note-se, contudo, que ao sublinhar autores ainda 
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anteriores àqueles do Modernismo como precursores do que chamamos um surrealismo à 

portuguesa, Cesariny assume uma linhagem literária que se inicia não propriamente, ou 

unicamente, com textos de ordem modernista ou vanguardista, mas, aos moldes de um primeiro 

manifesto do Surrealismo, com autores do século XIX. O Surrealismo em Portugal assimila 

características dos simbolistas, mas de um simbolismo à portuguesa, também características dos 

realistas, de um realismo à portuguesa, além de certo saudosismo etc., até chegar aos propriamente 

modernistas, contemporâneos de Fernando Pessoa. 

 António Cândido Franco sublinha a opinião de Cesariny em relação a Pessoa. Franco 

relembra uma conversa que teve com o poeta-pintor em que este afirmou que Teixeira de 

Pascoaes foi mais importante do que o poeta modernista, sobretudo porque Pascoaes, “não 

tem tempo,” ao passo que Fernando Pessoa “ficou limitado pela tralha do tempo.”xiv Também 

Cruzeiro Seixas, numa carta datada de 14 de junho de 2009, informa a Cândido Franco que 

“Não poucas afirmações de Pascoaes têm a ver com as afirmações de Breton e de alguns dos 

seus próximos.”xv O autor de Teixeira de Pascoaes nas Palavras do Surrealismo em Português vai ainda 

mais além e, talvez animado pelas afirmações dos surrealistas, denomina Pascoaes “o 

Lautréamont português.”xvi É inegável, contudo, o lugar especial reservado a Pessoa no corpo 

de poemas do movimento, que se constitui sobretudo por via da paródia. Se se retoma a 

posição surrealista tal como Cesariny a declara em 1949, por exemplo, o poeta dos 

heterônimos aparece assassinado por Ricardo Reis, o que denota tanto a ironia surrealista, bem 

como o modo como Pessoa é assimilado e dessacralizado, ou se se prefere, para referir-se a um 

poema  já consagrado de Cesariny que homenageia Álvaro de Campos, Pessoa é “simplificado” 

ao mesmo tempo que é “louvado.”   
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O grupo dissidente inovou em alguns pontos e chegou a divergir de um Surrealismo 

mais dogmático, francês, em outros. Numa carta de António Maria Lisboa a Mário Cesariny, 

datada de abril de 1950, o poeta mostra-se decepcionado e propõe o distanciamento dos 

franceses:  

Cesariny, quanto gostaria de ver a meu lado tu e todos os outros – desta vez 
não com a sombra de um Breton – com os nossos próprios corpos! Na 
conquista de mais um impossível, de mais um mundo que está perdido – a 
elaborar a imaginação do Mundo!xvii  

 

 Ainda outro exemplo de decepção documentada em epístola merece ser mencionado. 

É o caso de Mário Henrique Leiria que, numa carta a Carlos Eurico da Costa datada de 30 de 

março de 1952, explica ao amigo o motivo de seu desvencilhamento do movimento (francês e 

português): 

Há, não tenho dúvidas, um enfraquecimento do qual vejo o culpado mais 
directo em André Breton; no André Breton – Papa, no André Breton – 
Ditador, no André Breton que colabora no “Arts” e no “Opera,” que aceita 
convites e entrevistas tipo burguês-ó-barato, que escreve artigos puramente 
literários (e maus) (…) Temos assim o Movimento Surrealista travado, 
representado por um só homem que expulsa ou aceita conforme o seu bel-
prazer e que, para impor a sua vontade, faz uma selecção arbitrária dos 
valores por ele chamados surrealistas (...) Além de tudo isto e até por causa 
disto, temos o Movimento Surrealista a caminhar para um reaccionarismo 
muito próximo dum fascismo de nova espécie.xviii 

   

 A ironia e desgosto com que Mário Henrique Leiria trata do papel do mentor francês é 

ainda mais intensa se se pensar que anos antes, em 1936, o próprio André Breton, retratado na 

carta citada como uma espécie de líder católico nazista, havia expulsado do Surrealismo 

Chirico e Dali por considerá-los fascistas e ainda Joseph Delteil por “sua conversão ao 

catolicismo,” segundo informa Duplessis.xix Em 1952 é ele próprio o alvo daquelas mesmas 

acusações, entretanto já por uma segunda vez, pois havia sido justamente por seu caráter 
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autoritário que outro grupo surrealista, não “oficial”, teria se alinhado a Georges Bataille e 

Michel Leiris na França. Não fosse a internacionalização do movimento nos anos 40, o 

Surrealismo de Breton teria morrido antes mesmo de aparecer com alguma força em Portugal. 

 Assinale-se que o movimento surrealista fora conflituoso também em Portugal e 

perdurou, oficialmente, de 1947 até 1960. De acordo com o que informa Perfecto E. Cuadrado 

em sua antologia A única e real tradição viva, o caráter interventor do movimento propriamente 

dito não teve sucesso e, da proposta original, francesa, marxista-rimbaudiana de transformar a 

vida e mudar o mundo, passou-se a questionar o movimento enquanto “„Revolução surrealista‟ ou 

„Surrealismo em nome da Revolução‟?”xx, ambas as hipóteses abortadas por causa do 

salazarismo. Dificilmente, contudo, pode-se admitir o movimento em Portugal como algo 

circunstancial, mesmo porque serviu de “mola propulsora” para outros movimentos de caráter 

abstraccionista, abjeccionista, como o grupo do Café Gelo, ou do grupo Poesia 61, por 

exemplo. 

 O que parece patente na intervenção do grupo é a reação contra o movimento neo-

realista, sobretudo no que se refere ao caráter de enfrentamento político por meio da arte. Na 

opinião de José-Augusto França, em A arte e a sociedade portuguesa no século XX: 

O movimento surrealista definiu-se, historicamente, como uma espécie de 
charneira entre um período atemporal e um novo período em que um novo 
sistema poético, o abstraccionismo, garantirá relações directas com a 
actualidade européia. No Surrealismo tem de se ver, então, a revelação da 
necessidade de uma nova situação sociológica da arte nacional e uma 
proposta polémica para a sua definição, através de uma nova consciência 
estética. Nisso ele tem grande importância histórica – porque sem ele a 
marcha da arte portuguesa teria sido diferente, de eventos e de ritmos.xxi 
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 Não é difícil concordar, desse modo, que a “intervenção” surrealista promulgou uma 

nova fase na literatura portuguesa. Os artistas estavam a par das correntes artísticas 

internacionais, entretanto sua insubmissão estética, cultural e política falaria mais alto, de modo 

que criariam uma arte à portuguesa, sem que, no entanto, se ensimesmassem.  

 

NOTAS 

                                                        
i Duplessis, 1969, p. 5. 
ii Breton, 1969, p. 155. 
iii Duplessis, 1969, p. 20. 
iv Breton, 1969, p. 246-7 
v Breton, 1969, p. 337-339. 
vi Martinho, 1987, p. 121-124. 
vii Cesariny, 1977, p. 11. 
viii Marinho, 1987, p.123-186. 
ix Aspley, 2010, 112. 
x Cesariny, 1997, p. 56. 
xi As comunicações foram as seguintes: “Esclarecimento a um Crítico”e “As Cinco Letras em Vidro”, 
de António Maria Lisboa; “Texto Automático” e “Concreção Saturno”, de Mário Cesariny; “Palaguín”, 
de Carlos Eurico da Costa; “Um Gato Partiu à Aventura”, de Henrique Risques Pereira; “Mãotótem”, 
de Pedro Oom; “Ma Maison de ma Nuit de Lumière”, de Fernando Alves dos Santos e o texto coletivo 
“Afixação Proibida”, de António Maria Lisboa, Henrique Risques Pereira, Mário Cesariny de 
Vasconcelos e Pedro Oom. 
xii APUD Cuadrado, 1998, p. 11. 
xiii Cesariny, 1985, p. 261-263. 
xiv Franco, 2010, p. 28. 
xv Franco, 2010, p. 58. 
xvi Franco, 2010, p. 21. 
xvii Lisboa, 1977, p. 280. 
xviii APUD Cesariny, 1981, p.188-189. 
xix Duplessis, 1969, p. 19. 
xx Cuadrado, 1998, p. 13. 
xxi França, 1972, p. 76-77. 
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VIAGENS NO TEMPO: O CICLO MEDIEVAL DA MATÉRIA DA BRETANHA 

NA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA LITERÁRIO GALEGO 

 

Mª Teresa Bermúdez Montes1 

 

“No fundo do ciclo arturiano, e essa é sua filosofia, 

está a nostalgia do Paraíso Perdido” (Álvaro Cunqueiro). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A matéria da Bretanha ou ciclo arturiano foi um dos principais eixes temáticos da 

prosa de ficção, um dos três subgêneros (junto com a hagiografia e a historiografia) da 

narrativa medieval galego-portuguesa. A versão galego-portuguesa da Demanda do santo 

Graal, o livro de José de Arimateia ou os fragmentos do Livro de Tristam (procedentes da 

chamada Vulgata, que contém o ciclo arturiano ou matéria da Bretanha) e o Livro de Merlin 

assim o testemunham. Às vezes colocada em um segundo plano pelo brilho da lírica 

trovadoresca, a prosa de ficção representa a tradução e adaptação de um ciclo textual 

europeu da maior importância e difussão na época. 

 O ciclo arturiano –que apaixonou toda a Europa ocidental– chegou à tradição 

medieval galego-portuguesa desde os roman franceses. Porém, iniciara-se muito antes, com 

as lendas galesas e textos britânicos que começam a falar de Merlim, de Artur e dos 

personagens que, após uma longa elaboração literária, comporão a matéria da Bretanha. 

Geoffrey de Monmouth no século XII iniciou a tradição textual, desenhando já os 

                                                           
1 Professora doutora da Universidade de Vigo (Galiza). E-mail: bermudezteresa@gmail.com  
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personagens e as suas funções básicas na história, em um caminho cara à cristianização 

continuado por Chrétien de Troyes, Robert de Boron e Tomas Malory, no fim do século 

XV. 

Neste trabalho pretende-se explorar a presença deste tema no período 

contemporâneo como elemento de ficção literária que faz parte também da configuração 

da história da nação galega. 

 

1. A FUNÇÃO DO CICLO ARTURIANO NA LITERATURA GALEGA 

CONTEMPORÂNEA (SÉCULOS XIX-XXI) 

 

O esplendor da literatura galego-portuguesa não teve continuidade na Galiza até 

muitos séculos mais tarde, em um caminho de longa e lenta recuperação. Depois da 

absorção política da Galiza pelo reino de Castela e da consequente decadência da literatura 

galega durante os Séculos Escuros até o século XIX, chegou o Rexurdimento literário e 

nacional. Assim se inícia o período contemporâneo, no que a reivindicação política é 

indissociável da vontade de criação de um sistema literário nacional. Sem dúvida, o cultivo 

do ciclo temático da matéria da Bretanha na literatura galega contemporânea nasce da 

vontade de (re)afirmação nacional, bem como da intenção de criar e fixar um imaginário 

coletivo referendado pela tradição, no que se tem qualificado de “macrometáfora 

nacional”1. 

Com certeza, cada protosistema –ou aspirante a sistema literário– procura ou 

escolhe temas em função das suas necessidades particulares. E qual a necessidade de uma 

literatura emergente como a galega, uma literatura que nasce e quere sobreviver em uma 

lingua discriminada e submetida à pressão da literatura do Estado, a espanhola? A legitimação 
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e a criação de uma consciência nacional, frente ao perigo de disolução identitária na 

Espanha. E donde pode vir essa legitimação indispensável? Por um lado, ela pode vir da 

definição de traços identitários e, por outro, da conexão com o passado, com a História 

própria e com a própria história literária, e melhor ainda se isso permitir a inserção em uma 

tradição internacional e de prestígio. Trata-se de criar fios de conexão, de tirar proveito da 

intertextualidade, de estabelecer ligações com a tradição literária. 

  Nesta situação, recorrer à matéria da Bretanha só possui avantagens para a literatura 

galega contemporânea:  

1) Permite reforçar e explorar a irmandade pancéltica, desenvolvendo uma 

autocaraterização céltica e atlántica, frente ao caráter latino e mediterrâneo da identidade-

padrão espanhola. A conexão celtista é fundamental para a implantação deste ciclo 

temático, pois é a base que o sustenta. A história antiga compartilhada de origem céltica e a 

pertença à étnia celta do ocidente europeu são componentes da celtofília da cultura galega 

na etapa contemporânea. A comunidade celta constitui assim a étnia de identificação para a 

Galiza, vinculada com o atlantismo, em oposição à étnia de exclusão proporcionada pelo 

castelhano e o caráter mediterrâneo.  

2) Situa a Galiza, através da literatura, na corrente do europeísmo, posição política 

imperante no galeguismo (nacionalismo galego) do século XX. Isto é, a Galiza se legitima 

cultural e historicamente como europeia, sem precisar da Espanha como intermediária. Dá-

se assim integração sem dependência. 

3) Em um primeiro momento, coneta com o caráter profundamente cristão que se 

queria atribuir à Galiza, como traço identitário essencial (isto dá-se apenas em Ramón 

Cabanillas, como veremos) no século XIX e na primeira metade do século XX.  
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Tanto o celtismo quanto a conexão europeia são caraterísticas que contribuem a dar força 

à causa galeguista no tempo presente, isto é, na etapa contemporânea. Assim, 

 

A constante presencia de elementos fantásticos e marabillosos na 

literatura galega, e sobre todo no seu discurso narrativo, debe lerse como 

a necesidade de representar a experiencia colectiva dunha desposesión 

histórica multisecular. Nunha situación tal, a modalidade fantástica, 

discurso literario por excelencia, adquire propiedades anti-hexemónicas, 

e transfórmase no paradigma discursivo máis apropiado para representar 

e apropiar os signos de irrealidade e desposuimento coma rasgos de 

identidade colectiva2. 

 

Portanto, não será raro ver que a alegoria nacional e o simbolismo caminham da 

mão do celtismo e do ciclo arturiano. 

 

2. AUTORES E TENDÊNCIAS DA RECRIAÇÃO DA MATÉRIA DA 

BRETANHA: AS NOVAS CAVALGADAS DOS CAVALEIROS DO GRIAL 

 

Escritores como Ramón Cabanillas (Na noite estrelecida, 1926), Álvaro Cunqueiro 

(Merlín e Familia, 1955), Xosé Luís Méndez Ferrín (Percival e outras historias, 1958; Amor de 

Artur, 1982 e Bretaña, Esmeraldina, 1987), e mais recentemente Darío Xohán Cabana (Galván 

en Saor, 1989) ou Manuel Rivas (En salvaxe compaña, 1994), revisitam os personagens e o 

universo literário da matéria da Bretanha como jeito de conetar com o passado, de resgatar 

a identidade e contribuir com a narrativa identitária.   

 Apresentamos a seguir uma aproximação às duas primeiras obras que acabamos de 

citar, Na noite estrelecida e Merlín e Familia, pelo seu caráter de iniciadoras da recriação no 

gênero poético e no narrativo. 
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2.1. Galaaz, o cavaleiro cristão na obra de Ramón Cabanillas 

 

Na época do Rexurdimento (século XIX) o poeta nacional, o “poeta da raza” e o 

bardo da nação foi Eduardo Pondal (1835-1917), introdutor do celtismo e conhecedor dos 

cantos ossiánicos do escocês James Macpherson. Morto ele, nos inícios do século XX, o 

poeta da raza será Ramón Cabanillas (1876-1959), quem continuará e aprofundará a 

conexão celta no plano literário através da matéria da Bretanha. 

Cabanillas introduziu a matéria da Bretanha na literatura contemporânea galega, 

vinculada com a “saudade do Paraíso Perdido”3 e como um intento de proporcionar à 

Galiza um passado legendário4 no livro de poemas Na noite estrelecida (1926). O volume 

consta de três partes: 1) “A espada Escalibor”, 2) “O cabaleiro do Sant Grial” e 3) “O sono 

de Artur”5. 

O cristianismo desempenha um papel central nesta atualização e aproveitamento 

que efetua Cabanillas do ciclo arturiano, como demonstram dous fatos: em primeiro lugar, 

o Grial é o elemento central na obra e, em segundo lugar, a eleição como heroi 

protagonista de Galahaz, o cavaleiro eligido por Deus. No poema se estabelece uma 

equivalência entre Galahaz e o Grial, e à sua vez uma identificação deste com a Galiza. 

Galahaz representa o rito, o ritual, não uma aventura de um cavaleiro terreno, com um 

código e desenlace predeterminados, pois é o Escolhido6. Assim se construi também a 

tríada “Pomba da Renacencia” = Espírito santo = Galiza7. 

O espaço geográfico relaciona-se com o reforçamento da definição de Nação: a 

Galiza é o cenário da procura, e galega é a toponímia utilizada (a ilha Avalon é a galega Ilha 

de Sálvora, por exemplo). Galahaz chega então com esse rumbo predeterminado: “E 
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Galahaz trunfante e cheo de ledicia / Entrou camiño adiante en terras de Galicia” (em “O 

cabaleiro do Sant Grial”, vv. 157-158)8. A viagem de Galahaz depois da vitória sobre a 

Besta Ladrador pode entender-se como uma “alegoría da viaxe na busca da orixe” 

(individual e coletiva)9 cara ao “paraíso perdido”, caminhando contra a corrente em direção 

à fonte, vencidos os monstros e os temores internos10. 

“O castelo do Graal” presente na obra de Chrétien de Troyes é substituído por uma 

humilde ermida na montanha galega do Cebreiro, na entrada à Galiza do caminho francês a 

Santiago de Compostela11, induvitável coluna vertebral da cultura europeia na Idade Média 

graças às peregrinações. Para lograr a efetividade da traslatio, a existência real na Galiza da 

crença popular de que o vinho se converte em sangue cada Sexta-feira Santa na ermida do 

Cebreiro “serve de base para outorgar verosimilitude á transposición espacial das lendas 

bretonas a escenarios galegos”12. A filiação celtista chega pela via da tradição literária 

(matéria da Bretanha), reforçada pelo vocabulário gaélico (fala de “duam”, e não de”saga”, 

para reforçar essa vinculação, por exemplo). A conexão com Irlanda nasce e conduz ao 

celtismo. 

A grande novidade, que vai ter continuidade na tradição galega, é que a obra se abre 

a um desenlace positivo e cheio de esperança no regresso da Idade Dourada e da solução 

final: não há catástrofe do povo de Artur no poema de Cabanillas, senão chamada à ação. 

 Em definitivo, o aproveitamento da matéria da Bretanha na literatura galega está 

fortemente vinculado já desde o seu início com a necessidade de justificação da sua 

existência como sistema independente e da representação textual das “esencias da 

identidade colectiva”13, como coincidem em assinalar os estudiosos da nossa literatura 

contemporânea.  
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2.2. O post-Merlin: mago e profeta do quotidiano depois da Demanda em Merlín e familia 

(1955) de Álvaro Cunqueiro 

 

 O romance Merlín e familia representa “non só un dos textos narrativos máis 

importantes na historia da novela galega, senón tamén unha das máis complexas e orixinais 

sobre o tema”14. Álvaro Cunqueiro já abordara a recriação de motivos medievais no seu 

labor poético: Cantiga nova que se chama riveira (1933, 1957) e Dona do corpo delgado (1950). Por 

meio deste romance, Cunqueiro coneta com a tradição medieval galego-portuguesa e com a 

linha contemporânea inaugurada por Cabanillas, mas sem que neste caso haja chamada à 

ação15. Responde à vontade de insistir na “apropiación dun mundo lexendario para 

contribuír á consolidación no imaxinario colectivo galego da idea de pertenza a unha 

tradición cultural pancéltica, que garantiría a singularidade galega no contexto ibérico”16. 

A figura de Merlim, mago e profeta, foi construindo-se literariamente em sucessivas 

etapas. Depois de Geoffrey de Monmouth17 (que fixa a imortalidade, o humorismo e trata 

do retiro como anacoreta) e Robert de Boron (que incorpora a cristianização), Tomas 

Malory continua na linha da representação do mago Merlim como bondoso e brincalhão, 

sábio conhecedor de múltiplas ciências em Morte d’Arthur (1485). A versão de Cunqueiro 

recolhe a centralidade e a riqueza do personagem de Merlim18, e destaca o seu riso e, 

sobretudo, o seu domínio do valor das palavras (como mago, amo do seu poder para fazer 

sempre magia branca) e o gosto pelas histórias contadas. De fato, nesta recriação 

Cunqueiro se serve de três traços essenciais da cultura medieval: a oralidade –que tem um 

peso fundamental na obra–, o conceito de traslatio –traslação espaço-temporal– e a ideia da 

compilação em ciclos ou summas19, que se materializa em uma estrutura que é fruto de um 

“proceso de creación sobre modelos reiterativos”20. 
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 O Merlim galego não é filho de um texto concreto (europeu ou galego-português), 

senão herdeiro do conjunto de uma tradição21. De fato, a presença da intertextualidade no 

romance é tão significativa que este se considera um verdadeiro “hipertexto construído 

sobre um hipotexto” constituído pelo romance de capa e espada. Cunqueiro leva a cabo a 

manipulação e a recodificação no plano literário do personagem de Merlim e de todo o 

universo arturiano “intertextualizado”22. A ironía e o espírito lúdico –caraterísticas do 

conjunto da narrativa de Cunqueiro23– presidem a abordagem intertextual que este autor 

fez de Merlim. A escolha da matéria da Bretanha origina-se, então, pela sua capacidade de 

conexão com a tradição oral do mundo celta, a étnia de identificação galega24, continuando 

sempre no quadro da ideologia europeísta. 

 

A ollada a Europa utilízase cunha dobre intención de cara á definición 
do propio repertorio identitario: por unha banda actúa como modelo de 
identificación cara ó que se mira recoñecéndoo como o contexto cultural 
inmediato no que se integra Galicia, e deste xeito óbviase 
significativamente a referencia a España; por outra banda, analízase 
criticamente o discurso cultural hexemónico para ofrecer unha 
alternativa renovadora. Deste xeito a creación cultural galega intégrase 
sen intermediarios e sem complexos no contexto europeo, e faino desde 
o orgullo pola conciencia de pertencer a um espacio social com 
características propias que lle permite articular um discurso orixinal e 
introducir um novo modelo no repertorio común25. 

 

 Na sua pessoal apropriação da matéria arturiana, Cunqueiro escolhe a versão menos 

conhecida e trabalhada de Merlim: um Merlim retirado da corte arturiana, velho e cheio de 

experiências e saberes mágicos, aposentado das grandes magias e artesão dos pequenos 

feitiços, equilibrado, sensato e cheio de humanidade, em um ambiente de paz. Recupera 

assim “a figura do mago independente da corte artúrica, tal como aparece nas fontes celtas 

e nas primeiras obras de tradición escrita” com pretensão de historicidade, mas 

incorporando uma grande novidade: Merlin é situado em uma época indeterminada mas 
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sem dúvida posterior àquela das aventuras na corte, que formam ainda parte da sua 

memória26. O tempo é reconhecível para o leitor galego, pois situa-se em um ponto 

relativamente próximo à realidade da sociedade tradicional agrária (Merlim é cristão, igual 

que a Galiza tradicional, e chega como herdeiro das propriedades de uma tia sua, como 

qualquer pessoa real). Cunqueiro serve-se para isto de um procedimento caraterístico da 

ficção medieval: a traslatio, recurso que permite situar os herois conhecidos em um mundo 

contemporâneo do escritor27. Dá-se assim uma traslação tanto espacial (da Bretanha à 

Galiza) quanto temporal (do passado medieval à época contemporânea). 

 

Cunqueiro presenta a Merlín vivindo nun bosque das terras de 
Miranda –comarca da provincia de Lugo onde se encontra o 
nacemento do río Miño– acompañado de dona Xinebra. A selva 
de Esmelle, trasunto do bosque de Brocelandia, é agora um 
entorno amable ó que Merlín se traslada por propia vontade para 
vivir tranquilamente os anos da súa vellez. Alí a súa casa 
convértese nun centro de confluencia de viaxeiros, coma un 
santuario a onde chegan peregrinos de diferentes puntos do 
espacio e do tempo en busca de cura para os seus males28. 

 

 Produzem-se tanto paralelismos quanto contrastes entre o “Merlim” tradicional e o 

“Merlim” cunqueiriano. O contraste evidente dá-se entre o mítico e nobre da corte real vs. 

o quotidiano, retirado no bosque, pela integração total de Merlim na sociedade rural galega, 

acomodado como artesão burguês e convivendo ao nível dos seus vizinhos, com um ofício 

semelhante aos “mencinheiros” (curandeiros), mas de caráter mágico. Mas Cunqueiro logra 

integrar e harmonizar os elementos míticos –que ficam no passado e nos saberes mágicos 

de Merlim– com a vida simples do presente. Dão-se paralelismos entre casa-castelo; 

cavaleiros errantes-viajantes que acodem ao mago: ambos, casa e castelo são ponto de 

confluência de muitas viagens. Assim, a casa galega de Merlim “podería compararse co 
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castelo do Graal, lugar central buscado polos cabaleiros para recuperar a prosperidade do 

reino, igual que os viaxeiros que van onda Merlín en busca de remedios”29. 

Outra novidade é a representação de Merlim como membro de uma família, de uma 

coletividade, de jeito que queda diluída e integrada na cotidianidade a sua figura, longe de 

fatos épicos e míticos. Também é original que a rainha Genebra compartilhe com Merlim 

esse retiro, que para ela é exílio, pela ameaça de morte contra ela a causa da traição ao rei e 

a queda do reino. Na caraterização da rainha, Cunqueiro incorpora traços do imaginário e 

do folclore legendário galego, misturado com a tradição arturiana: “Decían que [Genebra] 

era viuda dun grande rei que morreu na guerra e que tivo a noticia por un  corvo cando 

estaba en Miranda probando un peite de ouro”30. Também se utilizam traços doutros 

personagens do cânon ocidental, nun exercício de intertextualidade que carateriza toda a 

obra de Cunqueiro: Genebra se dedica sempre a bordar, retirada no seu quarto, como 

Penélope, quem aguardava sempre pelo seu rei e esposo31. 

 A casa de Merlim na Galiza converte-se no ponto de encontro de “todos os 

camiños do trasmundo”32. “O Merlín de Cunqueiro é “un vello retirado das grandes maxias 

[que está] facendo as pequenas”33, em palavras do próprio Cunqueiro, que assim define a 

imagem que pretende transmitir de Merlim34. Merlim vive satisfatoriamente o presente, sem 

nostalgia aparente pelo passado glorioso na corte do rei Artur, fato que contribui a 

construir uma visão optimista e, de novo, positiva da fim do mundo arturiano35.  

Pouco depois, chegarão as obras de Xosé Luís Méndez Ferrín, iniciando a 

construção da sua complexa e inovadora recriação do Percival através de uma perspetiva 

simbólico-alegórica ao serviço da problemática sócio-política da Galiza, e incorporando um 

compromisso de caráter marxista. Nas suas obras também se dará essa visão positiva que 

salienta o desenlace positivo e promove a esperança (“Percival”, Amor de Artur), de igual 
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jeito que em outras obras posteriores doutros autores (Galván em Saor de Darío Xohán 

Cabana, por exemplo). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho apresentámos apenas a abordagem das duas primeiras obras 

significativas inseridas no que denominámos novo ciclo arturiano, no quadro da literatura 

galega contemporânea. Fica pendente para futuras publicações o estudo de obras 

posteriores, integrantes deste ciclo temático (Percival e outras historias e Amor de Artur, de 

Xosé Luís Méndez Ferrín, Galván en Saor, de Darío Xohán Cabana ou En salvaxe compaña, de 

Manuel Rivas). 

 Com certeza, no conjunto das obras galegas contemporâneas que recriam a matéria 

da Bretanha desempenha um “papel fundamental a imitación formal, que responde á busca 

de modelos na estética medieval para asentar a creación literaria nuns principios estéticos 

alternativos ós dominantes desde a cultura hexemónica”36. 

 O celtismo, a galeguização do espaço e o aproveitamento simbólico são 

ingredientes fundamentais do novo ciclo arturiano galego, bem como a intertextualidade. De 

fato, a corrente arturiana constitui para os estudiosos “unha das máis sólidas e constantes 

liñas de progresión” da literatura galega37, que já configura um macrotexto contemporâneo. 

 

                                                           
1 Lama 2001 e 2003. Queremos salientar que todas e cada uma das citações que incluímos neste 
trabalho se reproduzem na sua lingua original, isto é, o galego contemporâneo, e não no padrão da 
lingua portuguesa.  
2 González Millán, 1991 a, p. 59. 
3 Lama, 2001, p. 175. 
4 Lama, 2001, p. 203. 
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5 Lama, 2001, p. 183 e ss. 
6 Lama, 2001, p. 189. 
7 Lama, 2001, p. 191. 
8 Cabanillas, 1926. 
9 “A busca de Galahaz é unha viaxe cara á orixe colectiva, pois representa o retorno do pobo celta ó 
territorio dos seus devanceiros em busca da seiva rexeneradora, e ó mesmo tempo é unha busca da 
orixe individual no senso do proceso que leva á anagnórise dunha nova identidade” (Lama, 2001, p. 
195). 
10 Lama, 2001, p. 193. 
11 Lama, 2001, p. 194. 
12 Lama, 2001, p. 194. 
13 Lama, 2001, p. 176. 
14 González Millán, 1991 b, p. 57. 
15 Contrariamente ao poema de Cabanillas (Na noite estrelecida), Merlín e familia “non dirixe ó lector 
ningunha mensaxe imperativa, e limítase a suxerir as posibilidades de transcender a realidade a 
través da propia capacidade de reinventala” (Lama, 2003, p. 79). 
16 Lama, 2003, p. 53. 
17 O personagem de Merlim considera-se invenção literária de Geoffrey de Monmouth, nas 
Prophetiae Merlini (1134), onde o mago é já imortal, o que esteve presente sempre tanto nas lendas 
galesas quanto nas versões europeias. Cunqueiro aproveita também esta caraterística, para destacá-la 
e outorgar verossimilitude “a unha historia dominada pola atemporalidade, na que conflúen 
personaxes de diferentes tempos e culturas” (Lama, 2003, p. 56). A Vita Merlini, obra atribuída a 
Monmouth (c. 1150) apresenta já a base do retiro de Merlim, mago e profeta, retiro que constitui o 
ponto de partida da obra de Cunqueiro (González Millán, 1991, p. 50). Nesse texto Merlim se 
desenvolvia com independência das aventuras de Artur (Lama, 2003, p. 56), e já destacava o 
humorismo como traço principal da complexa personalidade de Merlim, bem como a 
transformação do mago e profeta em anacoreta, de vida solitária e ilhada em um bosque. Passando 
pela versão de Chrétien de Troyes, quem não o apresenta como mago, a fixação definitiva do 
personagem de Merlim nas literaturas europeias se deveu a Robert de Boron (Merlin, 1200), 
responsável pela integração na corte do rei Artur como conselheiro e também pelo processo de 
cristianização (Merlin, 1200): “de profeta político, anunciador da restauración bretona, pasa a 
profeta dos misterios do Grial, da suprema aventura cos tres cabaleiros elixidos, e polo tanto é o 
responsable histórico da nova cabalería cristiá” (Lama, 2003, p. 57). 
18 González Millán, 1991, p. 57. 
19 Lama, 2003, 77. 
20 Forcadela, 2009, p. 150. 
21 Lama, 2003, p. 78. 
22 González Millán, 1991, p. 34. 
23 González Millán, 1991, p. 41. 
24 Lama, 2003. 
25 Lama, 2003, p. 55. 
26 Lama, 2003, p. 58. 
27 Cirlot, 1987, p. 15-16,  apud Lama,  2003, p. 58. 
28 Lama, 2003, p. 59. 
29 Lama, 2003, p. 60. 
30 Cunqueiro, 1955 (1995), p. 19. 
31 Lama, 2003, p. 62. 
32 Cunqueiro, 1955 (1995), 12; González Millán, 1991, p. 39. 
33 Morán Fraga, 1982, p. 374. 
34 González Millán, 1991, p. 35. 
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35 Lama, 2003, p. 69. 
36 Lama, 2003, p. 68. 
37 González Millán, 1991 a, p. 58. 
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APROXIMAÇÕES BRASIL PORTUGAL: 

 TRANSPARÊNCIAS POÉTICAS  

 

                                                                                                Vera Bastazin1 

 

                                                                 
                                                                                                       
                                                                                                       

 

Eça de Queirós e Machado de Assis já levaram inúmeros pesquisadores a se 

debruçarem sobre suas narrativas, buscando estabelecer diálogos que, muitas vezes, 

acabaram por se tornar alvo da crítica, instaurando polêmicas interessantes no plano 

literário. Fernando Pessoa, por sua vez, é motivação permanente para a reflexão poética 

que tem por objetivo discutir-e-descobrir traços de força da construção de linguagem dos 

poetas brasileiros. Mas, o que leva o pensamento crítico a buscar, com tanta freqüência, 

relações entre escritores e textos de duas culturas que, apesar de se expressarem com a 

mesma língua, apresentam hoje potenciais literários tão autônomos? 

Aproximar e relacionar conceitos, textos e/ou autores são procedimentos 

comparativos próprios de todas as ciências que se debruçam sobre seus objetos na 

perspectiva da observação acurada como caminho para a análise, a interpretação, a 

comparação e possíveis conclusões que revelem dados enriquecidos, exatamente, pelo 

confronto das informações colhidas. 

  A literatura como área de saberes diversos regidos pela potencia da palavra também 

se vale do procedimento comparativo enquanto forma quase inevitável de pensar seu 

objeto: é um pensamento que se volta sobre si mesmo, em ação permanentemente auto-

                                                           
1 Professora doutora do Programa de Pós Graduação em Literatura e Crítica Literária da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. Atualmente, também, coordenadora do Programa. 
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reflexiva e metacrítica. A consciência contemporânea de que toda a construção do saber é 

um ato contínuo de experiências que resgatam a tradição e avançam para novas formas de 

dizer, corrobora a idéia de que todo estudo literário é, por princípio, um estudo dialógico, 

intertextual e, portanto, de confrontos comparativos. Cada texto - lido e/ou produzido - 

reatualiza outros anteriores e, ainda, antecipa o que está por vir. Poder-se-ia dizer que o 

método comparativo evidencia o texto ficcional como uma confluência de saberes 

resultante da construção cultural humana. 

Cada texto seria uma cápsula, uma condensação de percepções e conhecimentos 

que, em diálogo entre si, resgatam vozes do passado e do presente rompendo barreiras de 

tempo e espaço de forma a permitir e incitar o livre trânsito entre povos e culturas 

próximas ou distantes. Ao mesmo tempo em que vozes se presentificam e se confrontam, a 

diversidade dos saberes também habita o texto literário, dando-lhe uma dimensão do que 

poderíamos chamar, como sugere Taine (1873), de “monumento cultural”. O crítico e 

historiador francês, cujas teorias foram aplicadas ao movimento artístico realista, afirma 

que as obras de arte “fornecem documentos, porque são monumentos.” A obra literária é 

sempre uma construção que articula conhecimentos de maneira a multiplicá-los não 

simplesmente em termos quantitativos, mas, acima de tudo, como qualidade perceptiva de 

caráter estético e enciclopédicoi. 

A literatura de um povo registra em seu corpo não apenas a potência do sistema 

lingüístico associado à habilidade dos seus escritores no trato com a palavra, mas também a 

essência de suas experiências políticas, sociais, religiosas, econômicas, científicas, filosóficas 

e culturais. A idéia de que o literário articula o conhecimento, de maneira diferenciada, é 

destaque, ainda, nos ensaios do crítico francês, Roland Barthes (1915/80): “A literatura 
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assume muitos saberes (...). Se, (...) todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do 

ensino, exceto uma, é a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências estão 

presentes no monumento literário.” ii Produzida nos interstícios do conhecimento plural, o 

texto literário traz consigo as raízes do homem e de sua capacidade de produção e 

expressão de linguagem, tanto quanto seu potencial emancipatório de sugerir aquilo que 

ainda é indizível. 

Nesta perspectiva conceitual e, considerando o procedimento comparativo como 

intrínseco ao ato de ler literatura, propomos, neste ensaio, um exercício de leitura que 

aproxima autores e textos das literaturas portuguesa e brasileira e que permite a experiência 

de ampliar a dimensão reflexiva sobre o ser poético. O exercício deverá também evidenciar 

formas estéticas que formulam a indagação e a procura de possíveis respostas do homem 

contemporâneo frente as suas inquietações no enfrentamento de si e do próprio mundo 

que o rodeia. O homem como um ser em processo e a literatura como expressão da 

inconclusibilidade própria do pensamento humano representam os desafios que hoje são 

colocados em termos de informação e vivência estética. 

 

BRASIL PORTUGAL: APROXIMAÇÕES POÉTICAS 

 

 

Para a realização do estudo proposto, selecionamos textos em poesia e prosa, 

produzidos por escritores portugueses e brasileiros, que despertaram nossa atenção por 

apontarem possíveis aproximações. Sugerindo semelhanças, imbricamentos, diálogos, 

confrontos, esses textos, de alguma forma, são objetos que parecem indagar-se 

mutuamente, constituindo uma rede pulsante de interrelações sensíveis e cognitivas. 
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            Operando novos paradigmas na escrita literária portuguesa, Luís Miguel Navaiii 

apresenta textos que encenam a palavra como poesia inquietante e erótica.                      

 
                                       O corpo espacejado 
 

Perdia-se-lhe  o  corpo  no  deserto,  que  dentro  dele  aos                                                   
poucos  conquistava  um  espaço  cada  vez  maior,  novos                                            
contornos,   novas   posições,  e   lhe   envolvia  os  órgãos                                              
que,  isolados  nas   areias,  adquiriam   uma  reverberação                         
particular.  Ia-se  de  dia  para  dia  espacejando. As  várias                           
partes  de  que  só  por   abstracção  se  chegava  à  noção                                 
de  um  todo  começavam  a  afastar-se  umas  das  outras,                                       
de  forma  que  entre  elas não  tardou  que  espumejassem                                             
as marés e a própria via láctea principiasse a abrir caminho.                                        
A sua carne exercia  aliás  uma  enigmática  atracção  sobre                                 
as estrelas ...   (NAVA, 2002)iv 

           As formas, no poema, se expressam de maneira intensamente sensorial. A tatilidade 

e o calor das areias opõem-se e, paradoxalmente, complementam-se às mares espumejantes.  

A dimensão do mar estende-se à via láctea. Há um tom alucinatório e o corpo é substância 

imprecisa, deformável, quase efêmera em seus contornos e posições. Entre o mar e as 

estrelas um fio de pensamento se constrói, mas não se confirma, pois tudo é sensível e 

pouco preciso. O que permacesse são apenas reverberações.                                                     

O sujeito que pensa o objeto transforma-o em qualidade estética e funde-se a ele. Deixa de 

existir, no texto poético, qualquer dicotomia. A voz que fala invade e deixa-se invadir, 

torna-se impossível identificar seres distintos.  A unicidade passa a reger o sujeito e o 

objeto. Como afirma Nava, “todo ato poético é cosmificação”. 

Dali podia-se avistar o mundo inteiro.                                                 Ao 
longo dos telhados, por onde um ou outro gato                             corria 
atrás das pombas, oscilava                                                      ligeiramente 
a corda, onde a cidade, o céu                                                   e os 
montes pareciam pendurados.                                                                         
                                                         (NAVA, “Virginia”) 
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O poeta revela o poder que está em seus olhos/ mãos que registram no chumbo a 

força de seu desejo. Tudo que é externo pode se integrar ao ser. Tudo que é longínquo 

pode ser colocado quase ao alcance das mãos. As cidades, os montes, o céu, são 

redimensionados e parecem assumir novas configurações: na corda, ao alcance dos olhos, 

são pendurados os sonhos, as projeções, o cosmo almejado pelo poeta. 

Interior-e-exterior; tempo-e-espaço; claro-e-escuro; longe-e-perto; dentro-e-fora são 

oposições que parecem inexistirem. O poeta apaga com as mãos o que não lhe interessa. 

Mas, há o que persiste, e a angústia permanece. Ser atormentado parece a sina do poeta. 

Afinal, porque inconformado? Questionar é parte indissociável daquele que se enovela no 

pensamento e produz a arte como forma se expansão da dor, do deslumbramento, da 

indefinição que busca, no mundo, respostas inexistentes.  

A noite  
A noite veio de dentro, começou a surgir do interior de cada um dos 
objectos e a envolvê-los no seu halo negro. Não tardou que as trevas 
irradiassem das nossas próprias entranhas, quase que assobiavam ao 
cruzar-nos os poros. Seriam umas duas ou três da tarde e nós sentíamo-
las crescendo a toda a nossa volta. Qualquer que fosse a perspectiva, as 
trevas bifurcavam-na: daí a sensação de que, apesar de a noite também se 
desprender das coisas, havia nela algo de  essencialmente  humano, 
visceral. Como instantes exteriores que procurassem integrar-se na trama 
do tempo, sucediam-se os relâmpagos: era a luz da tarde, num estertor, a 
emergir intermitentemente à superfície das coisas. Foi nessa altura que a 
visão se começou a fazer pelas raízes. As imagens eram sugadas a partir 
do que dentro de cada objecto ainda não se indiferenciara da luz e, após 
complicadíssimos processos, imprimiam-se nos olhos.   
Unidos aos relâmpagos, rompíamos então a custo a treva nasalada.                    
(NAVA, “O céu sob as trevas”) 
 

A inquietação é sangue que corre nas veias do poeta. Inevitável é, portanto, o olhar 

que tateia o mundo e a voz que encena a palavra. A vibração do texto poético contamina, 

antes mesmo do leitor, o próprio escritor que vive, visceralmente, a experiência de sentir o 

mundo na composição do seu texto. O ato de criação liga diretamente o poeta às forças 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1133 

 

metafísicas. Deus insere-se na carne da palavra: “Inquietam-me as dedadas/ de Deus rente 

à raiz da carne, ao indeciso/ equilíbrio da alma/ na balança, à cicatriz/ azul do céu sobre o 

destino. (NAVA, “Recônditas Palavras”). As relações vida e morte, concretude e 

espiritualidade corroboram, de forma densamente articulada, a idéia de Deus. No poema 

“Matadouro”, as sensações estéticas nascem da dança das palavras, mas essas se 

transformam em imagens que se esvaem e se transformam: o que resta é a idéia da morte e 

a presença de um Deus.  

Dancei num matadouro, como se o sangue de todos os animais que à 
minha volta pendiam degolados fosse o meu. Dancei até que em mim 
houvesse espaço para um poema de que todas as imagens depois fossem 
desertando... A luz que das vísceras emana é a de Deus, aquela que, por 
uma excessiva dose de trevas misturada, mais do que qualquer outra se 
aproxima de Deus, que resplandece nas carcaças em costelas onde é fácil 
pressentir as incipientes asas de algum anjo. (Matadouro) 

A força da morte na escritura da vida é um oximoro que promove mais do que 

aproximações, transparência de idéias e de sensações estéticas. Luís Miguel Nava parece 

sugerir, em sua poesia, a escrita de Hilda Hilst que, por sua vez, parece antecipar Nava, na 

transparência de seus textos.   

Escritora de destaque na literatura brasileira contemporânea com, 

aproximadamente, cinquenta obras publicadas em poesia, ficção e dramaturgia, Hilda Hilst 

tem suas obras traduzidas em diversas línguas e recebeu os mais importantes prêmios 

literários do país. Seu perfil é marcado pela irreverência frente à cultura das elites, além das 

polêmicas temáticas relacionadas ao erótico e mesmo ao chulo e ao pornográfico. Em 

contraponto, são também intensas suas inquietações relacionadas ao diálogo entre Deus e 

os homens. A obscena Senhora D é o texto que privilegiamos, dentre os seus escritos, para 

podermos sugerir algumas aproximações.  
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A personagem central da narrativa ou, poderíamos dizer, seu fluxo de consciência 

perpassa veredas que se deslocam tanto de dentro para fora, quanto ao inverso: “encostada 

à parede (...) escuto-me a mim mesma, há uns vivos lá dentro (...) , expressam-se mas não 

compreendo, pulsam, respiram, há um código no centro, um grande umbigo, dilata-se, tenta falar comigo, 

espio-me curvada ...”(SD, p. 21). Nessa passagem, o movimento é introspectivo e lhe permite 

ouvir tanto a si mesma, quanto outras vozes que existem fora-e-dentro de si. Em 

movimento (talvez) inverso, a personagem reconhece, ainda, “um grande umbigo, [que] 

dilata-se”. Esse movimento pode ser visto em ambas as direções, entendendo-se o grande 

umbigo como uma possível metáfora de Deus – origem da vida, umbigo do mundo –, o 

movimento pode ser de fora para dentro: o Ser maior que rege o universo; ou ainda, outra 

possível interpretação, seria a descoberta íntima da força que existe dentro da personagem. 

De qualquer forma, parece interessante observar que a idéia de um Ser supremo será, ao 

longo da narrativa, permanentemente mesclada às expressões do grotesco, do chulo ou, 

como preferem algumas interpretações críticas, do pornográfico. Contudo, as nuanças 

desta narrativa constroem um texto controvertido e enigmático, na medida em que articula 

sentimentos e expressões da personagem, ora extremamente rudes, ora sublimes e líricas: 

 

(...) te acaricio apenas, e tua pele teu corpo vai sentir a minha mão como se a 

água te circundasse (...) és Hillé apenas, Hillé que pode ser feliz só sendo assim 

tocada, não é bom? Fecha os olhos procura imaginar o vazio, o azul (...) eu um 

homem te tocando porque te amo e porque o corpo foi feito para ser tocado, 

toca-me também sem essa crispação, é linda a carne, não mete o Outro nisso, 

não me olhes assim, o Outro ninguém sabe, Hillé, Ele não te vê, não te ouve, 

nunca soube de ti, sou eu Ehud, sopro e ternura, sim claro que também avidez e 

sombra muitas vezes, mas é apenas um homem que te toca, e metemos, é isso 

senhora D, merda, é apenas isso (SD,p.62)  

(...) 

Agora vamos, tira a roupa, pega, me beija, abre a boca, mais, não geme assim, 

não é para mim esse gemido, eu sei, é pra essa Porco-Menino que tu gemes, pro 

invisível, pra luz, pro nojo, fornicas com aquele Outro, não fodes comigo, 

maldita, tu não fodes comigo. (SD, p. 63)  
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Os dois excertos em destaque mostram a diversidade de tons narrativos que 

compõem o texto, assim como a convivência, ou mesmo, o confronto entre o pensamento 

sobre a fala erótica e lírico-amorosa de Ehud; as (re)ações de Hillé sempre marcadas pela 

dúvida, inquietação e busca, revestidas, geralmente, pelo grotesco;  e, ainda, a presença de 

Deus como um ser incógnito: um “Outro”, um “Porco-menino”.  

A relação de Hillé com a figura do porco, deve-se ressaltar, é uma constante nas 

obras de Hilda Hilst. Desde Fluxo Floema (1970), Deus e porco são palavras/ temas que 

aparecem associados. Tal como já tivemos a oportunidade de discutir em outro ensaiov, a 

palavra porco propõe um jogo entre porco-e-corpo. Esse espelhamento gráfico e sonoro, 

contextualizado nas diversas narrativas da autora, é uma forma de corroborar o impacto 

das diferenças e o por quê  das aproximações. Se por um lado, o porco é um animal de 

conotação pejorativa, sujo (emporcalhado), indecente, imoral, que se alimenta de restos 

desprezíveis; por outro, Deus é o Ser puro, marcado pela luz que emana e está associado ao 

bem e a beleza como qualidades de valor altamente positivo. O porco-Deus ou o Porco-

Menino choca o leitor e o estimula a encontrar possíveis significados para essa associação. 

A busca de Hillé, cuja característica é existencial e metafísica, está relaciona à procura do 

homem por seu próprio corpo em sua materialidade física, sem isentar-se das implicações 

tencionais que envolvem a materialidade e a espiritualidade do ser. Afinal o homem é esse 

composto-complexo que envolve o bem-e-o-mal; o lírico-e-o-grotesco; o puro-e-o-impuro; 

o físico-e-o-metafísico. 

O texto, em sua composição, rompe com a sintaxe tradicional; a pontuação é 

subvertida; a mudança do foco narrativo se faz em cortes abruptos; o interlocutor 

confunde-se, por vezes, com o próprio emissor; um narrador sutil imbrica-se no discurso, 
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apagando demarcações que poderiam oferecer alguma pista sobre a autoria daquele que 

fala. Não há um fio narrativo. Tal como é próprio da poesia, a temporalidade se marca e se 

apaga, criando ondulações rítmicas que misturam o passado, o presente e um tempo que 

insiste em permanecer indefinido e em revelar Hillé como um ser múltiplo e consciente de 

suas representações:  

 

(...) tendo sido quem fui, sou esta agora? Como foi possível ter sido Hillé, vasta, 
afundando os dedos na matéria do mundo, e tendo sido, perder essa que era, e 
ser hoje quem é? Quem a mim me nomeia o mundo? Estar aqui no existir da 
Terra, nascer, decifrar-se, (...)  

                                              não estou bem, Ehud 
ninguém está bem, estamos todos morrendo 
Antes havia ilusões não havia? Morávamos nas ilusões. Ehud (...) 

 
A indefinição temporal marcada pelo uso variado da flexão verbal; o 

questionamento constante; o contraponto vida e morte; a busca incessante da personagem, 

enfim, toda a composição narrativa propõe uma ação metacrítica de expansão textual. 

diante de minha mãe fui apenas pergunta (...) o que é a paixão? o que é sombra? 
Eu mesmo te pergunto e eu mesma te respondo: Hillé, paixão é a grossa artéria 
jorrando volúpia e ilusão, é a boca que pronuncia o mundo (...). E sombra, Hillé, 
é nosso passo, nossa desesperança da subida. E para Ehud, Hillé foi apenas uma 
letra D, primeira letra de Derrelição, doce curva comprimindo uma haste, 
verticalidade sempre reprimida, cancela, trinco, tosco cadeado. Texto, palavras, e 
derrepente a mão do Porco-Menino me entupindo a boca de terra... (SD, p. 29) 
(...) 
... eu Hillé também chamada por Ehud A senhora D, eu Nada, eu Nome de 
Ninguém, eu a procura da luz numa cegueira silenciosa, sessenta anos a procura 
das coisas. Derrelição Ehud dizia, Derrelição – pela última vez, Derrelição quer 
dizer desamparo , abandono... (SD, p. 17) 
 

Observa-se que a questão da palavra como processo de representação não se coloca 

apenas de forma direta no texto. Tanto a protagonista, quanto seu interlocutor, Ehud, 

buscam a reafirmação de um ponto de vista que é, ambiguamente, preciso e indefinido; 

concreto e efêmero, apreensível e inefável. A voz interpretada e o espaço como cenário 

também corroboram nesse processo de contínuos confrontos e indefinições:    

E agora alisa os peixes de papel, esfarelam-se nas suas mãos sempre úmidas, vai 
até a pia, lava-se, enxuga-se na saia ensebada, olha entre as frestas da janela, 
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volta-se, ajoelha-se no vão da escada (...) é ela mesma e seus ardores nojentos, 
seu fogo de perguntas, seu encarnado coração que levanta esse pesado tosco que 
é seu corpo ... (SD, p. 77) 
(...) a senhora também podia colaborar com a vizinhança né, essas caras que a 
senhora anda pondo quando resolve abrir a janela assustam minhas crianças, ai 
ai senhora D não faz assim agora, isso é coisa de mulher desavergonhada, ai que 
é isso madona, tá mostrando as vergonhas pra mim ... (SD, p. 28) 

 

As ações de Hillé, no contexto de seus questionamentos, revelam uma 

sequencialidade tal como um ritual sagrado: alisar os peixes, ir até a pia, lavar-se, enxugar-

se, olhar, voltar-se, ajoelhar-se. Cada palavra é um gesto; cada gesto um ritual, uma 

encenação verbo escultural. Os peixes recortados, são elementos de composição de um 

cenário que, apesar de restrito - o vão da escada - sugere não apenas o alimento, mas o 

espaço de liberdade próprio das águas que os acolhem. É sempre o contraponto que 

produz a tensão textual.  A janela, por sua vez, passa a ser o palco para a exibição do corpo 

nu, o corpo que procura, que está sedento pelas respostas, talvez mesmo inexistentes. A 

vizinhança, como platéia, assusta-se, reage, designa-a como louca. Todavia, o texto 

questiona também o espaço da loucura.    

 
                                     era um louco 
                                             não. um homem 
                                             bem, então um homem louco 
                                             não,  um   homem,  apenas  o   sexo  saudável,  um   que não              
                                            amolece  diante do sangue, do cheiro, que vê vida e morte      
                                            tudo  natural,  naa  tuu  rall, tudo é muito natural, morrer 
                                            ó morrer faz parte da vida... (SD, p. 49) 

                                   

           A questão da morte, presente ao longo da narrativa, é uma, senão a mais inquietante, 

das temáticas propostas pelo embate da personagem consigo mesma. Os porquês da vida e 

da morte não apenas abrem o romance, mas o permeiam, insistentemente, apontando que a 

angústia de Hillé está atrelada aos mistérios que enovelam a percepção humana sobre a 

questão.  
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A temática da morte, inscrita na beleza do verbo, a nós parece justificar o olhar 

sobre esses dois nomes da literatura em língua portuguesa. Irmanados pela proximidade 

cultural e identificados na flexão da língua, os dois escritores, mais do que comparar textos, 

conduzem-nos ao deslumbramento pela descoberta das formas mágicas de dizer. Afinal, 

cantar a morte como única justificativa para a vida só pode ser encenação nascida de uma 

força inexplicável da poesia. 

Para poder morrer                                                                                                                       
Guardo insultos e agulhas                                                                                                                       
Entre as sedas do luto. 
 
Para poder morrer                                                                                                                                 
Desarmo as armadilhas                                                                                                                
Me estendo entre as paredes                                                                                                 
Derruídas. 
 
Para poder morrer                                                                                                                           
Visto as cambraias                                                                                                                                
E apascento os olhos                                                                                                                  
Para novas vidas.                                                                                                                              
Para poder morrer apetecida                                                                                                               
Me cubro de promessas                                                                                                                    
Da memória. 
 
Porque assim é preciso                                                                                                                   
Para que tu vivas.                      (Hilda Hilst)vi 

 

NOTAS 

                                                           
i Ver Calvino, 1993, p. 117-138. 
ii Barthes, 1980, p. 18 
iii Luís Miguel Nava (1957/95). Poeta de intenso vigor criativo, não está colocado entre os nomes 
mais divulgados da literatura portuguesa contemporânea. Sua morte precoce ceifou muito cedo uma 
produção intensa na poesia, na narrativa e mesmo na ensaística. Sua obra é considerada radical, 
desmistificadora e avessa aos padrões da literatura portuguesa. Seu caráter crítico e transgressivo se 
marca, principalmente, por meio de temáticas altamente eróticas e alucinatórias. 
iv Todos os textos do poeta, trabalhados no presente ensaio, foram retirados da obra Poesia Completa 
1979-1994, organizada por Gastão Cruz, 2002. 
 
v Ver Bastazin, 2011, p. 457- 468. 
 
vi Poema de abertura do livro A obscena senhora D, de Hilda Hilst. 
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NARRATIVAS EM TRÂNSITO: DESLOCAMENTOS EM MONGÓLIA, DE 

BERNARDO CARVALHO E EM A LUZ DO ÍNDICO, DE FRANCISCO JOSÉ 

VIEGAS 

 

Adenize Franco1 

 

Passaportes esquecidos, passaportes aquecidos, 
suados, naftalíticos – passados de mão em mão 

como coisas bentas ou boas biscas. 
 

(Fernando Bonassi, Passaporte) 
 

 

A epígrafe acima foi retirada do livro de Fernando Bonassi intitulado Passaporte 

(retratos de viagem) e publicado em 2001. Fruto de uma bolsa concedida pelo 

Kunstlerprogramm, do DAAD, que possibilitou ao autor passar os meses de maio a setembro 

de 1998 na Alemanha, a obra é composta por 137 micronarrativas. Algumas dessas 

narrativas curtas também foram publicadas na coluna Da Rua, do Jornal Folha de São 

Paulo, da qual o autor foi colunista. 

O livro é caracterizado por pequenas narrativas cujos acontecimentos ocorrem 

nos mais variados lugares do mundo: São Paulo, Munique, Londres, Hamburgo, Cáceres, 

Londrina, San Miguel de Allende, Praga, Cracóvia, Paris e Rio de Janeiro, para citarmos 

alguns. As localidades aparecem entre parênteses sendo indicadas, ao final de cada 

narrativa, a cidade, o país e o ano. Assim, temos tanto uma distensão temporal quanto 

espacial. Além disso, o projeto gráfico da obra remete ao passaporte real, como a cor, o 

tamanho e as páginas iniciais. 

                                                           
1 Doutoranda em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, FFLCH/USP. 
Docente de Literatura Portuguesa, Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP/PR. Bolsista 
Capes. Orientador: Mário César Lugarinho. 
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Passaporte é recuperado aqui por estabelecer uma relação muito próxima com a 

qual pretendo discutir: a questão do deslocamento nas narrativas de língua portuguesa. 

Umas das narrativas integrantes da obra, “054 Fronteiras”, expõe a seguinte história, 

 

Cercas reforçadas & enterradas com alicerces de concreto para baixo & 
além de túneis possíveis, dividindo um deserto em dois desertos. Os 
Estados Nacionais, palpáveis como cacos de vidro. Guardas sérios, quase 
soldados, mais que autorizados, prestes a...Um movimentos em falso 
e...Muit‟a‟tensão. Mochilas, poder de fogo, remela & mau hálito. 
Passaportes esquecidos, passaportes aquecidos, suados, naftalíticos – 
passados de mão em mão como coisas bentas ou boas biscas. Animais 
humanos de olhos arregalados, preparando botes, encoxando guichês. 
(Dresden/Teplice – Alemanha/República Checa – 1998) (BONASSI, 
2001, páginas não numeradas). 

 

A narrativa expõe a situação do espaço fronteiriço que é o guichê de entrada e 

saída dos aeroportos internacionais. Nesse caso, o espaço demarcado é Dresden/Teplice, 

fronteira entre a Alemanha e a República Checa, e que representa os Estados Nacionais 

citado no texto. A metáfora que esses Estados Nacionais são “palpáveis como cacos de 

vidro” demonstra a fragmentariedade que constitui a noção de fronteira em tempos de 

globalização. Ou seja, sinaliza a “quebra”, tanto da passagem de um espaço a outro quanto 

da própria condição de que já não existem mais “estados-nações”. 

Zigmunt Bauman assinala que na globalização é cada vez mais difícil sustentar 

a ideia de uma fronteira geográfica. Para o filósofo, 

 

Não há mais “fronteiras naturais” nem lugares óbvios a ocupar. Onde 
quer que estejamos, em determinado momento não podemos evitar que 
poderíamos estar em outra parte, de modo que há cada vez menos razão 
para ficar em algum lugar específico (e, por isso, muitas vezes, sentimos 
uma ânsia premente de encontrar – de inventar – uma razão (BAUMAN, 
1999, p. 85). 
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A recorrência ao livro de Fernando Bonassi aqui apresentada serve como uma 

introdução às questões que pretendo levantar nesse artigo. Trata-se de um recorte em 

minha pesquisa de doutoramento Literatura e resistência em tempos de globalização: a ficção 

contemporânea de Bernardo Carvalho e Francisco José Viegas. Assim, detenho-me na 

análise de dois romances: Mongólia (2003), do autor brasileiro Bernardo Carvalho, e Lourenço 

Marques2 (2002), do autor português Francisco José Viegas. 

Ambos escritores são contemporâneos, por isso, ainda que apresentem uma 

produção literária significativa e, de certo modo, reconhecida pela crítica, são escritores em 

atuação, o que se reflete em suas fortunas críticas que ainda estão em construção. No caso 

de Francisco José Viegas, trata-se de um escritor ainda pouco conhecido no Brasil, mas, 

cujas obras destacam-se dentro do panorama literário português, sendo caracterizado como 

um “cultor cada vez mais experiente e avisado” do romance policial culto, suberventendo 

essa categoria de romance dentro de “derivas poéticas e ironicamente intelectuais e 

políticas” (MOURÃO, 2002, p.533). 

Bernardo Carvalho, por sua vez, inscreve-se dentro da lista dos principais 

autores brasileiros da atualidade. Reconhecido pelos romances Nove Noites e Mongólia, o 

autor é nomeado, segundo Manuel da Costa Pinto, como o “escritor das identidades 

instáveis”.  Com uma obra marcada por traços da cultura pós-moderna como a diluição das 

fronteiras de tempo/espaço, e, também, das identidades cambiantes, seus romances 

corroboram a ideia de que o deslocamento configura as identidades desse período. 

Desse modo, é possível observar tanto nos romances de Francisco José Viegas 

quanto nos de Bernardo Carvalho, a diluição da memória e das identidades, bem como o 

                                                           
2
 O romance recebeu, no Brasil, o título A luz do Índico e foi publicado em 2007 pela editora Língua 

Geral. Francisco José Viegas, em entrevista, justificou a mudança do título em função do 
desconhecimento dos brasileiros em relação à Lourenço Marques, antigo nome da atual capital 
moçambicana, Maputo. Para nosso artigo utilizaremos as citações retiradas da edição publicada no 
Brasil, A luz do Índico, mas nos referiremos ao romance com seu título original Lourenço Marques. 
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desfacelamento de espaços e fronteiras. Nesse artigo, pretendo apresentar algumas 

considerações sobre a questão do deslocamento espacial que pode ser verificada nos romances 

já referidos. A discussão desse conceito será ancorada nos estudos de Elena Palmero 

Gomez, Renato Cordeiro Gomes e Ricardo Piglia em suas possibilidades de conceituação 

para o termo.  

A partir de tais considerações buscarei apresentar as relações existentes entre 

os espaços geográficos percorridos nas narrativas em análise e que podem conduzir ao 

diagnóstico de um „espaço oscilante‟. Tal designação permite verificarmos a existência de 

um tempo também oscilante uma vez que é devedor da memória. Essa condição acaba por 

promover uma reconfiguração contínua da(s) identidade(s) narrativas expostas nos 

romances, posto que essa reconfiguração é derivada dos vetores tempo-espaço. 

Zilá Bernd, na introdução do Dicionário das mobilidades culturais: percursos 

americanos (2010), aponta que as diferentes formas de mobilidade podem ocorrer em 

quatro situações: 1) no espaço; 2) no tempo; 3) no nível do discurso; e 4) no nível da 

linguagem. As duas primeiras formas nos interessam de modo mais significativo porque se 

referem sobremaneira às duas instâncias que atravessam nossa pesquisa. Em relação à 

mobilidade referente ao espaço, Z. Bernd cita como exemplos as viagens, deambulações, 

deslocamentos e flâneries; e à mobilidade relacionada ao tempo, a autora menciona as 

“ocorrências de grandes saltos temporais em obras ficcionais e poéticas” (BERND, 2010, 

p.12); 

A categoria mobilidade é uma das principais características da cultura 

contemporânea. Segundo Simon Harel, citado por Z. Bernd, o sentido desse conceito deve-

se à “(...) aptidão dos sujeitos de moverem-se entre os domínios culturais distintos, fato que 

se inscreve em formas literárias da contemporaneidade que conjugam simultaneamente 
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mais de um horizonte cultural” (BERND, 2010, p.13). Assim, o que podemos observar é 

que a ideia de deslocamento pode ser compreendida como “estratégia discursiva e 

ideológica” dentro desse período conturbado e da (possível) crise da literatura no mundo 

contemporâneo.  

Para Renato Cordeiro Gomes, trata-se de uma forma de tentar “(...) enfrentar a 

crise da literatura no mundo contemporâneo, equacionando a literatura do futuro e o 

futuro da literatura, neste conturbado tempo pós-utópico que inaugura o século XXI” 

(GOMES, 2004, p.13). Assim sendo, a crise na literatura, também, é o eixo motriz 

desenvolvido por Italo Calvino em Seis propostas para o próximo milênio (1990). Entre as seis 

qualidades que a literatura pode salvar – leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, 

multiplicidade e consistência – essa última não foi escrita pelo autor em função de sua 

morte no período, algumas pesquisas apresentam que o tema dessa conferência seria o 

„deslocamento‟.  

Longe de pensarmos no poder milagroso da literatura, mas nos permitindo um 

trocadilho com a expressão “Só Jesus salva!”, podemos compreender a preocupação de I. 

Calvino ao falar da salvação através da literatura, ao bradarmos que “Só a Literatura salva!”. 

Aparte o brado utópico, o que interessa ao autor não é a origem desse declínio da literatura 

ou onde se encontram os desgastes que conduziram a essa crise. Interessa a ele as 

“possibilidades de salvação. A literatura (e talvez) somente a literatura pode criar os 

anticorpos que coíbam a expansão desse flagelo lingüístico” (CALVINO, 2010, p. 72). 

Ricardo Piglia, uma década depois, irá desenvolver a última qualidade que I. 

Calvino deixara incompleta. Apoiando-se, também, no questionamento do problema do 

futuro da literatura e de sua função, o autor apresenta em Três propostas para o próximo milênio 

(e cinco dificuldades) (2001) a ideia central de desplazamento, distancia, cambio de lugar. A 
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consistência – proposta não desenvolvida por I. Calvino – é o tema de reflexão exposto 

pelo autor argentino que passa a falar sobre o “deslocamento”.  

Esse termo é mencionado por R. Piglia como “sair do centro, deixar a 

linguagem falar também das bordas, no que se ouve, no que chega de outro”.  Em palavras 

de R. Piglia, “(...) Propomos então esse problema a partir da margem, da borda das 

tradições centrais, olhando de viés. E este olhar de viés nos dá uma percepção, talvez, 

diferente, específica”. A questão de Ricardo Piglia, portanto, coaduna-se com a de I. 

Calvino uma vez que discutir os limites da literatura implica discutir os limites da 

linguagem, tema caro, como vimos, ao escritor das “lições americanas”. 

De acordo com Renato Cordeiro Gomes, 

  

Ao privilegiar el desplazamento, la distancia, como traço fundamental para a 
literatura do próximo milênio (em que já estamos), o escritor argentino 
quer, ao fim, discutir o lugar do intelectual e do escritor, a sua 
responsabilidade civil e o futuro da literatura e das relações entre ela e a 
política. (...) Requer, então, o deslocamento da observação direta da 
realidade, para reivindicar a visão indireta mediada por outro, por outras 
imagens, para se contrapor às ficções oficiais, às ficções do Estado 
(GOMES, 2004, p.16). 

 

Ao pleitear essa discussão acerca de deslocamento, subsumindo-a ao plano 

discursivo, R. Piglia busca estabelecer uma “ideia regeneradora da margem”. Além disso, e 

também, o autor endossa a ideia de deslocamento, visto como “um deslocamento para o 

outro, um movimento ficcional para uma cena que condensa e cristaliza uma rede múltipla 

de sentido”. E, assim, apresentar o enfoque principal de sua discussão como a linguagem 

enquanto atuação política. De acordo com o autor, “(...) para um escritor, o social está na 

linguagem”, por isso, o cenário central dessa crise da literatura está na linguagem; assim 

como para I. Calvino esse ato descuidado com a linguagem é caracterizado como peste. 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

1146 

 

Ainda que não se detenham a discutir o “deslocamento espacial”, os teóricos 

citados explicitam as formas de mobilidade que esse conceito determina: temporal, 

discursivo e linguístico. Assim, é possível perceber nas ficções contemporâneas 

procedimentos que engendram essas mobilidades. Narrativas que podem ser observadas 

como metáforas, ora do trânsito lingüístico e discursivo, por exemplo, quando operam a 

construção de discursos distintos como é o caso das cartas, do diário e do enredamento 

narrativo elaborado pelo diplomata narrador, em Mongólia; ora o trânsito temporal que 

engendra a reconfiguração da história de determinados lugares e dispõe, a partir desse 

deslocamento espacial, outra visada sobre o passado, como se observa em Lourenço Marques.  

No caso dos romances que utilizamos como referência nesse artigo, 

percebemos a incidência de um deslocamento espacial que se dá de forma oscilante. Em 

Mongólia, o trânsito geográfico se dá entre Pequim, Xangai, o deserto de Gobi, Rio de 

Janeiro e Mongólia. Em Lourenço Marques, entre Niassa, Pemba, Nampula, Beira, Maputo e 

Lisboa. Essa oscilação geográfica repercute, ou antes, corrobora um deslocamento 

temporal. Em termos de construção narrativa, o que se dá é uma memória construída 

fragmentariamente e que deriva desses espaços percorridos. 

No romance Mongólia (2003), de Bernardo Carvalho podemos perceber tal 

oscilação a partir do deslocamento do Ocidental à procura do desaparecido. Além de 

transitar por entre os espaços de Mongólia, em específico por sua geografia desértica, o 

personagem entra em contato com os nômades, grupo representativo do caráter de 

deslocamento. 

 

Almoçaram na relva. O Ocidental aproveitou para afinal expressar a sua 
insatisfação. Estava impaciente. Lembrou a Purevbaatar que tinha uma 
missão – encontrar o rapaz desaparecido – e que o desvio para visitar os 
parentes do guia não estava em seus planos. Mas Purevbaatar, ao 
perceber a irritação do cliente, não se fez de rogado. Podia estar sendo 
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pago, mas também tinha seus brios e não levava desaforo para casa. 
“Talvez você não tenha entendido o meu trabalho quando me contratou. 
Não brinco em serviço. Você me pediu para fazer o mesmo percurso 
que fiz com ele há seis meses. Acontece que esse percurso depende das 
pessoas que encontramos no caminho. Num país de nômades, por 
definição, as pessoas nunca estão no mesmo lugar. Mudam 
conforme as estações. Os lugares são as pessoas. Você não está 
procurando um lugar. Está procurando uma pessoa. Pois é atrás 
dela que eu estou indo”. (CARVALHO, 2003, p. 115, grifos meus.) 

 

A passagem que revela a fala do guia mongol expressa essa mobilidade 

geográfica e pode ser compreendida enquanto metáfora do lugar como pessoa, pois o 

nomadismo torna-se o referencial do indivíduo que nunca se encontra no mesmo lugar, 

que está sempre transitando. E, ainda que em outro momento, esse indivíduo, por 

exemplo, um integrante das tribos mongóis, monte sua iurta no que seria o mesmo lugar, 

como a geografia da Mongólia é basicamente o deserto, o vento transformou esse espaço 

de modo que este não pode ser mais identificado como o habitado no passado.  

Além disso, a passagem é reveladora quando estabelece relação entre o espaço 

geográfico pelo qual se transita e a identificação dos personagens que são configurados por 

esses espaços ao afirmar que “os lugares são as pessoas” e, portanto, o que se procura não 

é “lugar”, mas sim a “pessoa”. Nesse caso, a identificação espacial passa a ser a 

identificação pessoal. 

É possível observar, nesse sentido, o imbricamento entre o deslocamento 

espacial motivado pela procura ao Desaparecido e o deslocamento temporal quando essa 

demanda recupera a história do passado comum dos dois personagens principais: o 

Ocidental e o Desaparecido. Tal relação entre os vetores espaço-tempo irá configurar ou 

re-configurar suas identidades e sua memória. 

 

Não dá para saber quando e onde a história começa. Uma coisa leva a outra, e a 
coerência parece só ter efeito retroativo. Está escrito no diário do rapaz: “Ninguém 
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sabe nada de lugar nenhum. Aprenderam a não se comprometer. O 
passado, quando não se perdeu, agora são lendas e suposições nebulosas. 
Eles não têm outro uso para a imaginação. Durante séculos, os lamas se 
encarregaram de imaginar por eles. Durante setenta anos, o partido se 
encarregou de lembrar por eles, no lugar deles. Agora lembrar é 
imaginar. Às vezes prefiro quando dizem que não sabem ou não se 
lembram de nada”. (CARVALHO, 2003, p.132, itálico da obra) 

 

Nessa passagem, torna-se emblemática a relação com o passado histórico da 

Mongólia. Primeiro, o domínio exercido pela religião dos lamas, representado pelo grande 

número de templos que constituem a imagem central do país. Segundo, o domínio político 

exercido pelo partido comunista soviético, também evidenciado na paisagem e no próprio 

arruinamento dos templos destruídos pelos soldados e a imposição de suas premissas.  

A desconfiguração do passado que essas dominações representam institui o 

deslocamento da memória. O romance de Bernardo Carvalho procura demonstrar a 

fragilidade das identidades contemporâneas que convivem com seu passado em ruínas. 

Torna-se evidente dessa característica o “lembrar é imaginar”. Não há, portanto, o 

recuperar da memória, porque não é mais possível. Tantas foram as mudanças que o que 

resta é imaginar o que foi esse passado.  

Quanto ao romance de Francisco José Viegas, Lourenço Marques, o 

deslocamento também é marcadamente espacial. Miguel, o personagem central, parte de 

Portugal para Maputo, capital de Moçambique, e, anteriormente, denominada Lourenço 

Marques. Nessa mesma capital vivera até sua adolescência retornando à “Metrópole” 

quando da guerra colonial. Seu deslocamento espacial é motivado pela procura por Maria 

de Lurdes ou Sara, seu primeiro amor. Nessa busca, o personagem envereda por espaços 

de sua infância: Pemba, Nampula, Beira e, agora, Maputo. À mobilidade de espaço associa-

se a mobilidade da memória que vai e vem trazendo recordações de espaços que, até então, 

em sua memória, não eram, ainda, arruinados.  
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Também, a mudança do nome da capital é caráter significativo de um espaço 

que já não existe mais, que não é o mesmo – paisagisticamente, inclusive – que Miguel 

reconhecia. Essa mudança de nome ocorre também com Maria de Lurdes, a qual, depois de 

sair de Lourenço Marques adota o nome Sara para assumir sua religião judaica.  

A referência à província da atual Maputo recupera um passado anterior à 

Guerra civil de Moçambique e um presente marcado pela destruição deixada por ela. 

Elemento que atravessa constantemente a narrativa, a guerra é revista pelos olhares dos que 

ficaram e sofreram suas atrocidades e daqueles que fugiram e já não possuem identificação 

com ela. Entretanto, não se trata de um romance que pretenda – na esteira dos romances 

de formação – discutir a construção de uma identidade nacional em uma África pós-

colonialista. 

Assim, o que podemos observar é um deslocamento especial que, semelhante à 

Mongólia, corrobora para um deslocamento temporal. Isso, por sua vez, passa a ser referido 

discursivamente através de passagens que engendram um fluxo de consciência que tenciona 

propor outra análise do período da guerra colonial. É possível observar, na passagem que 

segue, não somente o fluxo verborrágico mas também o painel que se constrói do processo 

inversão colonizadora. Agora são os colonizados que retornam à Metrópole ou aos grandes 

centros imperialistas e passam a construir suas identidades em contato com esses novos 

espaços, bem como realizar um acerto de contas com a história das explorações. 

 

E então chegaram mais primos, primos ainda mais sujos e mais pobres, 

sem nada, alguns ficaram a viver lá em casa, ocuparam os dois quartos 

que sobravam, vinham de África, “tinham perdido tudo”. Como se perde 

tudo assim de repente? Como se perde a vida em caixotes alinhados em 

Alcântara, onde foram buscar um deles, um caixote com mobílias 

desfeitas, um gira-discos antigo, uma colecção de quadros com paisagens 

da Gorongosa, dois serviços de jantar comprados na África do Sul, um 

tapete comprado no monhés de Porto Amélia, colheres de pau, roupa de 
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cama e velhas camisas brancas de manga curta que já não se usavam aqui. 

Mas o que mais havia era a raiva e muitas lágrimas, e ele teria 18 anos, 

18?, muita raiva, mas a vida é assim mesmo, 25 anos depois já não há 

raiva, o tempo destruiu o coração, só isso, o tempo destruiu o próprio 

tempo, e só há relatos de gente que se encontra, nasci na cidade da Beira, 

actualmente resido em Ottawa Canadá, kanimambo maningue, ai os sítios 

da malta, o clube Náutico, Macuti, Maristas, ATCM, praça da Índia, 

morei perto do Náutico, nas casas  do BNU, o meu coração está sempre 

em Sofala e Manica, sou macua de Nampula, estudei no Vasco da Gama 

e Maristas de Lourenço Marques, revejo Nampula muitas vezes, revejo 

Nampula como um clarão no alto do céu, um relâmpago que ilumina a 

praia das Chocas, a ilha de Moçambique, Nacala, vim de Quelimane em 

1974 e actualmente vivo no Porto, nasci em Nampula em 1965 e fui para 

Portugal  em 1974, em 1977 fui para o Brasil, andei sempre a busca de 

notícias, nasci em Mocuba, “Onde todos os caminhos se cruzam e a 

Zambézia me abraça” (...) (VIEGAS, 2007, p. 99-100) 

 

Nesse fragmento podemos observar não apenas os deslocamentos geográficos 

mas também, que as fronteiras do tempo são diluídas. A frase impressa „O tempo destruiu 

o próprio tempo‟ solidifica a própria construção narrativa, ou seja, o passar do tempo dilui 

as fronteiras entre passado, presente e futuro. 

As categorias espaço-tempo são percebidas de forma a corroborar a existência 

das identidades. Estão imbricadas para promover o questionamento acerca de outra 

categoria que é a de deslocamento. Vemos nas insistentes referências aos lugares de onde vim 

e para onde fui esse trânsito identitário que situa, num mesmo discurso, espaços distintos e 

distantes mas que se atravessam. Seja o passado em Nampula e o presente em Portugal e 

Brasil, ou da ilha de Moçambique passando por Quelimane e Porto, ou de Beira a Ottawa, 

percebemos que o trânsito corrente é marca das vozes discursivas que se misturam na 

passagem. Indiferentemente, entretanto, se pertencessem a um personagem específico, pois 

qualquer indivíduo atualmente ultrapassa as fronteiras geográficas, históricas, culturais e 

lingüísticas e mistura tanto o que foi quanto o que é. Assim temos um macua que está tanto 
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em Nampula quanto em qualquer um dos outros centros e que ouve reverberar, distante, 

palavras de uma língua que é/era sua: kanimambo maningue. 

Essa frase de agradecimento, interposta entre as várias referências espaciais, 

promove o questionamento: muito obrigado a quê ou a quem? Deslocada no próprio 

discurso, qual sua intenção? Talvez, a de tentar ser um elo entre o passado e o futuro que, 

através do elemento lingüístico, recupera toda a história do personagem Miguel. Uma vez 

que todos os espaços e depoimentos se intercruzam nesse jorro narrativo e atravessam sua 

construção identitária. 

Os apontamentos delineados nesse artigo apresentam algumas considerações 

que ainda estão em desenvolvimento e aprofundamento. Buscamos, de forma ainda 

tangencial, verificar essa constante que se vê presente na literatura, mais especificamente, na 

ficção contemporânea que é o „deslocamento‟. Além disso, procuramos compreender como 

essa categoria se dilui afetando o tempo e as construções identitárias dos personagens das 

narrativas em estudo, considerando que tal processo narrativo evidencia elementos que 

corroboram para a „resistência‟ da literatura. 
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DO SILÊNCIO À PALAVRA... FAZ-SE O VERBO: CONCEITO DE HISTÓRIA 

EM MEMORIAL DO CONVENTO 

 

Adriana Aguiar1 

 

Durante seis meses, aos quinze anos, Ema sujou as mãos no pó dos velhos gabinetes 
de leitura. Mais tarde, com Walter Scott, apaixonou-se por coisas históricas, sonhou 
com armários, salas de guardes e menestréis. [...]Joana D’arc, Heloísa, Inês Sorel, a 
bela Ferronnière e Clemência Isaura surgiam-lhe como meteoros, da imensidade 
tenebrosa da história[...]; São Luís com o seu carvalho, Bayard moribundo, algumas 
atrocidades de Luís XI, um pouco de Saint Barthelemy, o penacho do Bearnês e 
sempre a recordação dos pratos pintados em que era exaltado Luís XIV (Flaubert, 
2007, p. 51). 

 

Abre-se o livro de Gustave Flaubert e retira-se o mote. Ema Bovary brinca 

com figuras dos livros de história. Para ela, o passado, tal qual o seu futuro, é uma fábula 

forjada na imaginação. A ilustre dama do realismo francês padece de um problema grave 

no seu tempo: é habituada em fugas, em apartar-se do mundo real e afundar-se em 

idealizações românticas. Inebriada pelas páginas dos romances, a senhora ingênua 

enlouquece em pleno século da ciência. Inquieta em fazer da ficção sua realidade, mergulha 

nas leituras, tornando-se refém de uma vida de alucinações, que culminará no final 

conhecido pelos leitores. Os delírios de Ema talvez não surtissem sequelas se não tivessem 

acontecido num tempo em que ciência e arte estavam em perspectivas diametralmente 

opostas, em que se almejava a objetividade do conhecimento e a purificação dos métodos.  

Fecha-se o livro de Flaubert e compreende-se que a narrativa encerrou-se nas 

páginas, sem ter acontecido de fato. Sabe-se, contudo, a partir da própria ficção forjada 

                                                 

1 Mestranda em Letras, Estudos Literários, na Universidade Federal do Amazonas, bolsista da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM). 
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pela escrita do romancista francês, que literatura e realidade não se dispõem tão apartadas 

como presumiram as ciências do século XIX, e sabe-se ainda, como fabulou Ema, que 

História e imaginação não são pares díspares. Todavia, não estaríamos também nós, dois 

séculos após Flaubert, tendo alucinações ou brincando com a História ao propor como 

subtítulo deste trabalho “conceito de História em Memorial do convento”? Por um lado, 

estamos conscientes, quando pensamos na tradição das ciências, de estarmos ligados a um 

campo do saber ainda recente, do qual tem se ocupado a Nova História, a Literatura 

Comparada e os Estudos Culturais. Por outro, temos conhecimento do considerável 

número de pesquisas e publicações que defendem a relação Literatura/História, sobretudo 

quando diz respeito à história das minorias, dos que estão às margens, dos que tiveram a 

palavra silenciada.  

Nas horas de leitura Ema Bovary degustou, dentre outros, Walter Scott, 

precursor do romance histórico. Mais uma vez perseguimos o encalço da personagem, ao 

elegermos como objeto de estudo a obra de um romancista da atualidade que desponta 

como referência no gênero: José Saramago e a forma como atualiza o passado em Memorial 

do Convento.  

As referências teóricas apóiam-se em Walter Benjamin, Jacques Le Goff, 

Hayden White e Peter Burke. Em se tratando de uma pesquisa que, mesmo sendo 

interdisciplinar, privilegia o literário, nosso objetivo fulcral é empreender uma discussão em 

torno do romance Memorial do Convento, dando ênfase aos processos críticos e literários 

pelos quais culturas excluídas têm suas histórias relidas e reescritas. Para tanto, no primeiro 

momento pretendemos definir e fundamentar teoricamente a revisão do conceito de 

história, traçada pelos próprios pensadores da História enquanto disciplina acadêmica, que 

a destituíram do patamar de ciência objetiva e a aproximaram das estruturas narrativas de 
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que se alimenta a literatura. Em seguida, analisaremos micro-narrativas do Memorial do 

Convento e a perspectiva de Saramago em recontar a história de Portugal como uma imagem 

prismada, ou seja, uma história em que os diversos pontos de vista são partícipes, sem 

suprimirem-se uns aos outros.  

Lançados, portanto, os elementos que conduzirão este texto, esperamos unir 

os fios da narrativa e encerrar este texto sem ter incorrido nos artifícios experimentados 

pelo senhor e pela senhora Bovary: que as alucinações literárias não nos destituam da 

objetividade necessária à pesquisa nem a pretensa verdade da ciência nos torne desprovidos 

do sabor que todo saber traz; para evocarmos Roland Barthes: “um pouco de saber, um 

pouco de sabedoria, e o máximo de sabor possível” (2007, p. 45).  

 

 

1 “PORQUE ÉS O AVESSO DO AVESSO DO AVESSO DO AVESSO”  

 

 

Para permitir que as vozes variadas e opostas da morte sejam novamente ouvidas, o 
historiador necessita, como o romancista, praticar a heteroglossia (Burke, 1990, p. 
336).  

 
 

Em 1990, década seguinte à publicação de Memorial do Convento, o historiador 

etnográfico Richard Price publica o livro Alabi’s World. A narrativa consiste em evocar 

conscientemente, em vez de simplesmente representar (Price, 2004, p. 300),2 a história do 

Suriname do século XVIII a partir de quatro vozes: escravos negros, administradores 

holandeses, missionários moravianos e a do próprio historiador. Obra que despertou a 

                                                 

2 No texto “Meditação em torno dos usos da narrativa na Antropologia contemporânea” Richard 
Price relata sua própria experiência com o estudo das formas narrativas na história. Explicando, 
inclusive, como teve acesso e utilizou-se de diferentes fontes: desde diários, cartas, até relatos orais 
das diversas vozes que compõem Alabi’s World.   
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atenção de pensadores como Eric Hobsbawm e Peter Burke, o texto de Price (2004), além 

de um manifesto da heteroglossia, é modelar quando se pensa criticamente o conceito de 

História e sua relação com a estrutura narrativa do romance.  

Ao assumir o aporte subjetivo e imaginativo de seu texto, Price rompe 

significativamente com o paradigma da história tradicional, que defende a objetividade 

daquele que escreve o texto histórico e a limitação a fontes ditas seguras. A estratégia do 

autor, aliada ao texto de Burke, que nos serviu de epígrafe, suscita questionamentos: a) 

estaria o cronista3 imitando o romancista? ou b) o romancista que aqui propomos analisar 

estaria aproximando-se do fazer historiográfico? Em princípio, devemos recordar que se no 

século XIX a aproximação da história com a arte foi rejeitada e criticada pelos 

historiadores, o mesmo ocorreu quando Walter Scott, via literatura, provocou ingerências 

nos arredores da história. Rejeição ocorrida em parte por um “mal-entendido promovido 

pelo medo que o artista romântico sentia da ciência e pela ignorância que o cientista 

positivista tinha da arte” (White, 2001, p. 40-41). Não obstante a recusa histórica, a 

justaposição literatura/história vem ganhando espaço entre os pensadores desses campos 

do saber, desde as últimas décadas do século XX.  

A possibilidade de exemplificar com obras não somente da literatura, mas da 

própria história, a interdisciplinaridade desses campos específicos do conhecimento, deu-se, 

sistematicamente, a partir do desenvolvimento da Nova História, quando um grupo de 

historiadores saiu em defesa de um método que se apresentasse mais global, em que não 

apenas o aspecto político ocupasse o primeiro plano, mas também “o econômico, o 

artístico, o antropológico” (Le Goff, 2005, p. 53). Contrapondo-se à narrativa dos 

                                                 

3 Consideradas as diferenças conceituais entre os termos historiador e cronista, neste texto ambos 
são utilizados como sinônimos daquele que escreve a história. 
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acontecimentos, a Escola dos Annales sugere, portanto, uma narrativa que priorize a análise 

das estruturas, uma história total, como a define Jacques Le Goff (2005, p. 52): “história 

dos homens, de todos os homens, não unicamente dos reis e dos grandes. História das 

estruturas, não apenas dos acontecimentos. [...]. História explicativa, não história 

puramente narrativa, descritiva – ou dogmática”. Uma historiografia que em muito se ajusta 

às contribuições do marxismo (Bois, 2005, p. 328). Walter Benjamin, historiador marxista, 

já nas teses “Sobre o conceito da História” (1994) critica o método tradicional ao apagar, 

com a massa dos fatos, os que verdadeiramente fizeram o passado. Destarte, aquele que 

almeja ter como prática um método mais global, em que todos os aspectos sejam 

considerados, deverá ter nas mãos uma lupa, com a qual poderá ver as estruturas ocultas, 

cujo olhar enviesado do historicismo passou despercebido. 

É com a expansão do campo da História e na relação interdisciplinar com os 

diversos saberes que, durante o século XX, vimos surgir ramificações específicas que 

priorizam narrativas em escala diminuída, dentre elas a micro-história e a história vista de 

baixo. Mais uma vez, tais perspectivas sugerem um diálogo entre a Nova História e as teses 

benjaminianas. No fragmento XVII, ao rejeitar a universalidade do historicismo, Walter 

Benjamin propõe que a escrita do passado se inspire no conceito de mônada, sugerindo 

que, nessa estrutura, o historiador materialista  

 

reconhece uma oportunidade revolucionária de lutar por um passado 
oprimido. Ele aproveita essa época para extrair uma época determinada 
do curso homogêneo da história; do mesmo modo, ele extrai da época 
uma vida determinada e, da obra composta durante essa vida, uma obra 
determinada (1994, p. 231).  

 

Em suma, uma historiografia que não poderá lançar-se sobre o passado como 

bloco homogêneo de acontecimentos, mas em que na sua menor parte estariam incluídas 
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realidades várias. Seguindo a hipótese benjaminiana, estrutura e conjuntura – conceitos da 

Nova História que remetem ao tempo de longa duração e ao tempo de flutuações cíclicas, 

como elucida K. Pomian (2005, p. 164) – poderiam ser reveladas no cotidiano do homem 

comum, tradicionalmente subtraído dos livros de história.  

Contrários à narrativa dos acontecimentos contados a partir da perspectiva 

oficial, que deslindam apenas a camada em superfície do passado, a maioria dos teóricos 

procedentes da Escola dos Annales assinala como frágeis as pretensões de narrar os fatos 

tais quais aconteceram, assumida pela história positivista como paradigma ideal. Sobre isso, 

Hayden White é contundente, nos ensaios que compõem Trópicos do discurso (2001), ao 

afirmar a impossibilidade do cronista de alcançar o original do acontecimento, sendo 

possível apenas criar metáforas do passado: 

 

A narrativa histórica não imagina as coisas que indica: ela traz à mente 
imagens das coisas que indica, tal como faz a metáfora. [...] as histórias 
nunca devem ser lidas como signos inequívocos dos acontecimentos que 
relatam, mas antes como estruturas simbólicas, metáforas de longo 
alcance, que “comparam” os acontecimentos nelas expostos a alguma 
forma com que já estamos familiarizados em nossa cultura literária 
(White, 2001, p.108). 

 

Nessa mesma perspectiva, Jeane Marie Gagnebin, no livro História e narração em 

Walter Benjamin (2007, p. 16), afirma que para o filósofo alemão “a restauração da origem 

não pode cumprir-se através de um suposto retorno às fontes, mas unicamente, pelo 

estabelecimento de uma nova ligação entre o passado e o presente”. Otávio Rios torna 

mais aguda essa constatação, ao afirmar, no texto “Clio entrelaçada ou o sequestro da 

História”: “o narrador da história pode apenas rascunhar o relato, nunca o retoma ou dele 

se apropria como saber. O passado não aceita ser transposto em papel rascunho; e se ainda 

permitisse não mais seria que uma leitura pálida e cinzenta” (2010, p. 307-308). Se o 
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passado possui faces ocultas, que não podem ser recuperadas em sua origem, o que resta à 

História enquanto disciplina? Perceber esta impossibilidade pode ter sido fator 

determinante na ampliação do campo historiográfico. É justamente neste ponto que reside 

um questionamento fulcral quando se problematiza o campo historiográfico: quais fontes 

poderiam fazer ouvir as vozes silenciadas? Como construir um registro pós-morte se as 

vozes já não podem falar por si mesmas?  

Às limitações das fontes estabelecidas pela história positivista, a Escola dos 

Annales contrapõe: “a nova história deve se realizar [...] pela consideração de todos os 

documentos legados pelas sociedades: o documento literário e o documento artístico, 

especialmente, devem ser integrados em sua explicação” (Le Goff, 2005, p. 77, grifo 

nosso). No encalço da problematização teórica da história, a literatura ampliou seu espaço, 

extraindo-se de um discurso que a inseria exclusivamente no palco do entretenimento e do 

beletrismo e passou a inserir-se “nos interstícios da ciência” (Barthes, 2007, p. 18). 

Lembrávamos ao início dessa seção que dez anos antes da publicação de 

Alabi’s World Saramago publicava Memorial do Convento, expondo um exemplo de história 

que se movimenta para trás e para frente, entre os mundos oficial e não-oficial, uma 

história vista de cima e de baixo (Burke, 1990, p. 347). O autor se vincula a essa corrente 

marxista de escritores, para a qual Guy Bois (2005) chama a atenção quanto às 

contribuições para a Nova História. Saramago, na esteira de Richard Price, constrói 

narrativa a partir de múltiplas vozes, fugindo ao monologismo da narrativa em primeira 

pessoa, cuja desconfiança é referencial não apenas na história, mas também no romance, do 

qual é modelar a obra A confissão de Lúcio, de Mário de Sá-Carneiro.  

Sabemos, não obstante os esforços de pensadores e críticos literários em 

aproximar os campos do saber, que talvez a relação Literatura/História, concentre em si o 
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mito babélico: embora os historiadores tenham lutado por um conhecimento uno e 

objetivo, é fato que, como a narrativa judaica, a história tornou-se muitas. Pode ser também 

que estejamos regressando ao mito de origem, em que literatura e história se encontram em 

unidade. Oportuno voltarmos à pergunta lançada alhures: como dizíamos, no século XIX 

Walter Scott achegou-se aos caminhos da história; no século XX, os historiadores 

aproximam-se, com certo grau de consciência teórica, dos caminhos da ficção. Pois, se a 

história era o mais real do passado que se podia ter e a literatura o mais ficcional que se 

podia escrever, poderemos afirmar, como intui o músico de “Sampa”:4 “és o avesso do 

avesso do avesso do avesso”. História no verso da página literária, literatura no arcabouço 

da história. Já na última década do século XX, Peter Burke conclui: “os historiadores estão 

procurando modelos de narrativas que justaponham as estruturas da vida comum pelos 

acontecimentos extraordinários, e a visão de baixo pela visão de cima, podem muito bem 

ser aconselhados a voltar à ficção do século XX” (1990, p. 347). Caminhemos então, pelas 

entrelinhas de uma narrativa do século passado: Memorial do Convento. 

  

 

2 MEMORIAL DO CONVENTO, EXPERIÊNCIAS DA DOR E DO SONHO 

 

 

O narrador de Memorial, logo que inicia o romance, sugere ao leitor que vai dar 

continuidade às narrativas dos grandes feitos da história portuguesa, cantados desde Os 

Lusíadas. Nas primeiras páginas, descreve o ambiente palaciano e ilustres personagens, 

situando sobre a preocupação da nobreza com a política de perpetuação do poder e sobre a 

                                                 

4 Música composta e interpretada por Caetano Veloso no final dos anos setenta para expressar a 
percepção do migrante ao chegar à capital paulista. 
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influência do clero na sociedade do século XVIII. Outra insinuação é que o enredo será 

marcado pela construção de uma grande obra e pela história de quem ordenou que a 

construíssem. Tomando como pressuposto apenas os capítulos iniciais, poder-se-ia dizer 

que no primeiro plano (Seixo, 1999) Memorial do Convento (MC) é a narrativa de grandes 

reinos: o de D. João V e D. Maria Ana; o de Deus; e o das grandes obras que reis e clérigos 

construíram. Mas, entremeando esses espaços, como destaca Fátima Marinho em A lição de 

Blimunda (2009), há no segundo plano da narrativa, o reino das miniaturas e do sonho. Aí se 

ratifica que a diegese de fato será marcada por uma grande obra, mas antes de narrá-la pela 

óptica dos reis, há a desconstrução do discurso histórico sobre o convento, para reconstruí-

lo pelas mãos de anônimos. É também nesse plano que o leitor encontra Baltasar, 

Blimunda, Padre Bartolomeu, o músico Domenico Scarlatti e outras personagens, algumas 

sem nome, que irão compor os fios de uma narrativa onde “todos os homens são reis, 

rainhas são todas as mulheres, e príncipes os trabalhos de todos” (MC, 2007, p. 70).   

Outro aspecto de destaque na arquitetura diegética é o tom paródico e irônico 

como o narrador perpassa os eventos. Para além da constatação, reconhecida por 

estudiosos5 da obra de José Saramago, pode-se apreender, em paralelo, uma poética do 

sonho e da dor, ressaltada sobretudo nas personagens que compõem o segundo plano. É 

nesta temática, ou seja, a poética da dor e do sonho (das vozes silenciadas), presente em 

micro-narrativas do romance, que passamos a nos debruçar. Dois questionamentos 

norteiam a nossa análise: quem são estes homens e mulheres cujos corpos estão 

adormecidos no rol da História monumental? Como as suas micro-histórias evocam as 

vozes silenciadas da História de Portugal do setecentos?  

                                                 

5 Teresa Cerdeira (1989), Ana Paula Arnaut (1996), Mª Alzira Seixo (1999), Fátima Marinho (2009). 
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Antes de adentrarmos o século XVIII, desloquemo-nos um pouco mais no 

tempo, retornando duas centenas de anos, onde a voz solitária de um velho acusa: “Ó 

glória de mandar! Ó vã cobiça/ Desta vaidade, a quem chamamos Fama!/ [...] Que mortes, 

que perigos, que tormentas,/ Que crueldades neles experimentas!/ - A que novos desastres 

determinas/ [...] Que perigos, que mortes lhe destinas” (Camões, Canto IV, 94-97). No 

texto fundador da identidade lusitana, a voz do Velho do Restelo delata as mortes que a 

cobiça de um reino ocasionou no projeto de expansão marítima. Naquela época, já as mães 

choravam as partidas de seus filhos e as mulheres a de seus esposos. Após Camões, outro 

velho (ou o mesmo?) reaparece para reclamar as aventuras e os infortúnios do que aos 

olhos de D. João V era feito in nomine Dei: “E então uma grande voz se levanta, é um 

labrego de tanta idade já que o não quiseram, e grita subindo a um valado que é o púlpito 

de rústicos, Ó glória de mandar, ó vã cobiça, ó rei infame, ó pátria sem justiça” (MC, 2007, 

p. 284). Um ancião, e já inutilizado para aos projetos de el-rei, evoca as senis palavras da 

epopeia camoniana, mas em seguida emudece, ao receber na cabeça uma pancada de um 

quadrilheiro. Malgrado o silenciamento, Teresa Cerdeira (1989, p. 35) destaca que no 

romance saramaguiano os que outrora foram apenas “cadáveres expostos ao estudo da 

medicina, que eram descritos por um discurso que falava por eles, ganham voz, e a óptica 

da narração inverte-se”, de modo que se pode dizer, acertadamente, que as personagens 

nucleares da crônica constituem-se de serviçais, de ex-combatentes, de degredados, de 

mulheres, viúvas, e de todos aqueles que, talvez, tiveram as palavras evocadas somente no 

período pós-tumular.  

Iniciando a procissão dos párias deste memorial, o episódio em que se reúnem 

os trabalhadores de Mafra parece paradigmático quando se pensa em evocar, por meio da 

literatura, as palavras dos que foram deixados à margem da História. É pelas vozes destes 
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operários da terra de Baltasar Sete-Sóis, pelo diálogo dos que resistiram à morte, que 

podemos encontrar micro-narrativas em que sobressaltam uma poética da dor e do sonho. 

Entram em cena os anões6 da história: Francisco Marques, Julião Mau-Tempo, Joaquim da 

Rocha, Manuel Milho, José Pequeno e João Anes. Os rústicos que, mesmo negligenciados 

pela escrita, tornaram-se filósofos numa terra de nobres e de eruditos religiosos. Como nas 

rodas antigas, em que se juntavam todos ao redor da fogueira para ouvir as histórias dos 

mais velhos, reúnem-se os amigos de Baltasar, ébrios menos pela bebida do que pelo dia 

árduo de trabalho, para contar os caminhos percorridos, os sonhos e as angústias. 

Francisco Marques é o primeiro a narrar: “toda a minha vida foi trabalhar no jornal, e, 

como da miséria não via jeito de sair, resolvi vir trabalhar para o convento [...], os pobres 

como nós têm de comprar tudo, não lhes vem por negócio da Índia ou do Brasil [...] eu por 

necessitado vivo e necessitado continuo” (MC, 2007, p. 224). E Julião Mau-Tempo, afinado 

com esse discurso crítico, completa: 

 

sou natural do Alentejo e vim trabalhar para Mafra por causa das grandes 
fomes de que padece a minha província, nem sei como resta gente viva, 
se não fosse termo-nos acostumado a comer de ervas e bolota,  [...] e é 
um país de guerra com os espanhóis entrando e saindo como em caça 
sua, agora está a paz em sossego, quem adivinhará por quanto tempo 
(MC, 2007, p. 226).  

 

Pelas palavras desses dois operários, o leitor, sem deixar de notar que também 

em terras abastadas havia famintos e negligenciados, pode captar a crítica dos que 

sobreviviam ao sistema econômico e político de Portugal, pautado na relação colônia versus 

metrópole, explorado versus explorador. O discurso sobre a guerra e a miséria, revela o 

                                                 

6 Acedemos à Tese I de Walter Benjamin (1994, p. 222): “Um sistema de espelhos criava a ilusão de 
que a mesa era totalmente visível, em todos os seus pormenores. Na realidade, um anão corcunda 
se escondia nela, um mestre no xadrez, que dirigia com cordéis a mão do fantoche”. 
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saber profundo desses iletrados, talvez porque se não fora aprendido nos manuais, fora 

sentido com o próprio corpo.  

Na mesma roda do boteco, irmanados por uma distância não somente física da 

casa, mas sentimental e moral, estão Joaquim Rocha e Manuel Milho. A palavra lembrada 

no discurso desses é esta tão específica do povo lusitano: saudade. Joaquim da Rocha 

expressa o sonho da volta para casa e a dor pela ausência, quase como um (des)esperado de 

um dia revê-la: “há seis meses que não vou a casa, se calhar nem volto lá mais” (MC, 2007, 

p. 225). Evocando um tempo e um lugar guardados apenas na memória, é também de 

saudade que fala Manuel Milho: “não gosto dos sítios daqui [...] porque sinto a falta do rio 

da minha terra, [...] e quando um homem quer ver como está a sua cara, se envelheceu 

muito, a água é o espelho que passa e está parado” (MC, 2007, p. 225). A distância da 

morada tornou-se, para estes homens, incalculável. Dentre os artífices reunidos na taberna, 

Manuel Milho, único a alcançar o sonho de voltar para o lar, é quem expõe mais 

tensamente uma poética da paisagem que o homem sente sua, embora ausente, como o 

guardador de rebanhos, de Alberto Caeiro, cujas sensações são a única realidade.7 Manuel 

Milho ao contar histórias com final sucessivamente adiado, talvez esteja exercitando a face 

poética dos silenciados, como se dessa forma se esquecesse da miséria da vida e adiasse a 

própria morte (Arnaut, 1996, p. 42). Pela distância e pela saudade, transforma-se um 

espaço, do qual foram expulsos pela fome, num lugar poético de sonho e de 

pertencimento, tornando-o sublime.  

Há ainda nesta roda de trabalhadores, os irmanados pela consciência de um 

corpo quase invisível. José Pequeno, ignorando a própria origem, revela: “não tenho pai, 

                                                 

7 “Sou um guardador de rebanhos./O rebanho é os meus pensamentos/E os meus pensamentos 
são todos sensações./Penso com os olhos e com os ouvidos/E com as mãos e os pés/E com o 
nariz e a boca./Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la” (O guardador de rebanhos, poema IX). 
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nem mãe [...], nem sei sequer se o nome certo é este, ou se tive algum antes, apareci numa 

aldeia [...], com esta corcunda às costas nenhuma mulher me quis para viver” (MC, 2007, p. 

225). Como um Quasimodo, rejeitado, esta é a imagem do sujeito que em vez de nascer, 

apenas aparece, uma vez que o corpo está diluído no tempo e imerso no esquecimento. 

Desse modo também se sente João Anes que, há dois anos sem ver a mulher, tem sonhos 

em que surge incompleto: “às vezes sonho que estou deitado com ela, mas se sou eu não 

tenho a minha cara [...], gostava de me ver completo no sonho, em vez daquela cara sem 

boca nem feição” (MC, 2007, p. 226). Pela descrição que faz de si é possível arquitetar uma 

pintura em que aparecem as sombras dos construtores de uma história não narrada, mas 

em que se pode, ao mesmo tempo, acompanhar o pincel do artista dando forma ao 

disforme. Como ressalta Teresa Cerdeira em O avesso do bordado (2000), é justamente essa a 

tarefa que cumpre a literatura: preencher as fissuras que a História não alcançou; fazer 

ecoar as palavras das vozes abafadas pelo silêncio historicista.  

Para Fátima Marinho (2009, p. 54) ao emprestar o protagonismo a personagens 

que teoricamente seriam consideradas marginais, Saramago situa-se numa linha que vem do 

Romantismo e vai se acentuando à medida que a sociedade contemporânea desloca a 

focalização tradicional. Para a autora, quando o narrador dá voz aos que no contexto 

histórico do século XVIII não poderiam proferir expressões como as desses trabalhadores, 

está conscientemente a afastar-se de uma postura realista e imitadora da realidade. A carta 

trocada entre Baltasar e D. João V ilustra a perspectiva de Saramago ao escrever uma 

literatura que se constrói mais pela reinvenção do passado do que pelo seu resgate 

(Cerdeira, 2000), como se estivesse a engendrar rasuras no conteúdo histórico. 

Respondendo, num diálogo consigo mesmo, à carta enviada por D. João V, diz Baltasar: 
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Meu querido rei, cá recebi a sua carta e nela vi tudo quanto tinha para me 
dizer, o trabalho aqui não tem faltado, [...], agora anda tudo aqui em 
grande confusão com a tal ideia de alargar o convento, é que o meu 
querido rei nem imagina o tamanho daquele monte e a soma de homens 
que requer,[...], até canteiros e carpinteiros andam a acarretar pedra, eu 
umas vezes com os bois, outras vezes com o carro de mão, tive foi pena 
dos limoeiros e dos pessegueiros que foram arrancados, os amores-
perfeitos foi um ar que lhes deu, não valia a pena ter semeado flores para 
depois as tratar com tanta crueldade, mas enfim, como o meu querido rei 
diz que não devemos nada a ninguém, sempre é uma satisfação, é como 
a minha mãe [...], coitada, já morreu, e não verá o maior e mais formoso 
monumento sacro da história, como me disse na sua carta, ainda que, 
para ser-lhe franco, nas histórias que conheço nunca se fala de 
monumentos sacros [...], os trinta mil portugueses recomendam-se muito 
e agradecem, a saúde deles vai assim-assim, [...] alguma coisa que 
comemos e nos assentou mal, eram os gorgulhos mais que a farinha, ou 
as varejeiras, mais que a carne [...] (MC, 2007, p. 278-279). 

 

Somente pela imaginação é que um nobre, cujos feitos ficarão para a História, 

comunicar-se-ia pela escrita com um súdito maneta e, sobretudo, analfabeto. Aliando 

descrições prosaicas e irônicas com um tom fatalista, que dá noticia dos trinta mil 

portugueses mal alimentados e adoecidos, Sete-Sóis alude ao pequeno jardim arrancado 

para dar mais espaço ao marco sacro. Pelas palavras desse homem que sonhava voar, vêm à 

baila as flores, poesia presente num espaço de dor. Além de imagem poética, elas operam 

como metáfora dos homens e de seus sonhos esmagados pelos monumentos da cultura 

(Benjamin, 1994), como foi o destino da passarola, do Padre Bartolomeu Lourenço e, 

adiante, deste que escreve carta ao rei.  

Distanciado da história monumental e sacra, Baltasar, conhecedor apenas de 

histórias modestas, dá notícias do cotidiano dos homens comuns, além de recordar as 

sábias palavras da mãe fenecida, como se por ela pudesse fazer saber de todas as mulheres 

que morreram a esperar o retorno dos homens, tragados pelo desejo de el-rei. E pelo 

singelo epitáfio concedido a Marta Maria, sogra de Blimunda Sete-Luas, entram em cena as 

que choram a via crucis de seus homens. Resistentes até o último instante da separação 
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forçada, acompanham as mulheres à procissão de ajoujados, implorando e arriscando 

subornar aos capturadores, com alimentos ou com o próprio corpo. Sem encontrar 

piedade, enquanto não os vêem levados, insistem até fora da vila “as infelizes, que vão 

clamando, qual em cabelo [...]: Ó doce e amado esposo, [...] Ó filho, a quem eu tinha só 

para refrigério e doce amparo desta cansada já velhice minha” (MC, 2007, p. 283-284). 

Vozes femininas a evocar o poema “A guerra”,8 de Natércia Freire, ou ainda, “Mar 

Português”, de Fernando Pessoa, em que é reminiscente a imagem destas portuguesas, 

historicamente a repetir o gesto da despedida, e sempre inconformadas pela partida dos 

seus, em função de algum projeto de reis. São elas também que irão ao Rossio, condenadas 

ou à procura dos condenados. No primeiro auto-de-fé narrado no romance, Blimunda 

despede-se da mãe, que dentre outros execrados da vez, articula o último discurso:  

tenho visões e revelações, mas disseram-me no tribunal que era 
fingimento,9 que ouço vozes do céu, mas explicaram-me que era efeito 
demoníaco, que sei que posso ser santa como os santos o são, ou ainda 
melhor, pois não alcanço diferença entre mim e eles, mas responderam-
me de que isso é presunção e orgulho monstruoso, desafio a Deus, aqui 
vou blasfemada, herética, temerária, amordaçada para que não me ouçam 
as temeridades, as heresias e as blasfémias, condenada a ser açoitada em 
público e a oito anos de degredo no reino de Angola (MC, 2007, p. 50-
51, grifos nossos). 

 

                                                 

8 “São meus filhos. Gerei-os no meu ventre./Nove meses de esperança, lua a lua./Grandes barcos 
os levam, lentamente” (Natércia Freire, 1964).  
9 É o narrador d’O ano da morte de Ricardo Reis quem diz: “todos os caminhos portugueses vão dar a 
Camões” (1988, p. 181). Outra vez, o fragmento de Memorial ressoa ecos camonianos, suscitando o 
pronunciamento de Frei Bartolomeu Ferreira ao julgar Os Lusíadas: “vi por mandado da Santa e 
Geral Inquisição estes dez cantos [...] e não achei neles coisa alguma escandalosa, nem contrária à fé 
e aos bons costumes, somente me parece que era necessário advertir o leitor que o autor para 
encarecer a dificuldade da navegação e entrada dos portugueses na Índia, usa de uma ficção dos 
deuses dos gentios. [...] Todavia como isto é poesia e fingimento, e o autor como poeta, não pretende 
mais que ornar o estilo poético, não tivemos por inconveniente ir esta fábula dos deuses na obra, 
conhecendo-a por tal, e ficando sempre salva a verdade de nossa santa fé, que todos os deuses dos 
gentios são demônios” (Os Lusíadas, 1982, p. 29, grifo nosso). Sebastiana Mª retorna ao discurso do 
frei, e, parodiando-o, rejeita o jugo do fingimento e da profanação do dom divino que herdou. 
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Pelas palavras de Sebastiana Maria, a literatura reescreve e ressignifica o 

discurso histórico de condenação, desfazendo os argumentos da Inquisição para os crimes 

cometidos, e refazendo-os pela óptica dos condenados. Neste espaço de encontro e 

desencontros, Blimunda perde-se da mãe e encontra Baltasar. Mas será nesse mesmo lugar 

que ela, última a rodar Portugal em busca daquele que lhe fora tirado, irá resgatá-lo da cruz, 

como desejou Maria, mãe de Jesus, fazer com seu filho. Com os poderes de quem vê as 

vontades e as retira dos homens, ordena Blimunda a Baltasar apenas uma vez: “vem” (MC, 

2007, p. 347), e seu desejo é atendido, pois os dois destinos se pertencem. E então, a 

narrativa volta ao seu começo. Efeito cíclico, a lembrar que a história pode ser, enfim, 

como a conceitua Manuel Milho, o contador de fábulas: “cada dia é um bocado de história, 

ninguém a pode contar toda” (MC, 2007, p. 253).  

Mirando um tempo e espaço latentes, Saramago (re)escreve na literatura a 

História de espoliação de Portugal. Uma história que se projeta para fora de Mafra rumo ao 

Atlântico. O narrador de Memorial do Convento ao trocar as grandes narrativas por histórias 

marginais – de homens sem mãos, que surgem nos sonhos sem face, de mulheres que vêem 

além, de degredados, de órfãos –, parecem fazer um gesto positivo com a cabeça, 

assentindo tal qual Le Goff, a uma História para todos, uma história dos vencidos. Assim, 

dos escombros de narrativas outrora resignadas, compõem-se romances, porque talvez a 

literatura esteja sugerindo emendas ao passado, rasuras. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARNAUT, Ana Paula. Memorial do convento: história, ficção e ideologia. Coimbra: Fora do 
Texto, 1996. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1169 

 

 
BARTHES, Roland. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de 
França, pronunciada dia 7 de janeiro de 1977. Tradução e posfácio de Leyla Perrone-
Moisés. São Paulo: Cultrix, 2007.  
 
BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin. 7. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas; v.1). 
 

BOIS, Guy. Marxismo e História Nova. In: LE GOFF, Jacques (org.). A História Nova. 
Tradução Eduardo Brandão. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 324-349. 
 

BURKE, Peter (org.).  A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. In: A 
escrita da história: novas perspectivas. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Unesp, 1992, p. 327-
348. 
 

CAMÕES, Luis de. Os Lusíadas. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1982. 
(Reprodução paralela das duas edições de 1572). 
 

CERDEIRA, Teresa Cristina. O avesso do bordado: Ensaios de Literatura. Lisboa: Editorial 
Caminho, 2000. 
 

__________.  José Saramago entre a história e a ficção: uma saga de Portugueses. Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, 1989. 
 

FLAUBERT, Gustav. Madame Bovary. São Paulo: Editora Abril,1970. 
 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2007. 
 

LACOUTURE, Jean. A História imediata. In: LE GOFF, Jacques (org.). A História Nova. 
Tradução Eduardo Brandão. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 288-321. 
 

LE GOFF, Jacques.  A História Nova. In: A História Nova. Tradução Eduardo Brandão. 5. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 32-84. 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1170 

 

LOURENÇO, Eduardo. A nau de Ícaro ou o fim da emigração. In: A nau de Ícaro e imagem e 
miragem da lusofonia. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 44-54. 
MARINHO, Mª de Fátima. A lição de Blimunda: a propósito de Memorial do Convento. 
Lisboa: Areal Editores, 2009. 
 

POMIAN, Krzysztof. A história das Estruturas. In: LE GOFF, Jacques. A História Nova. 
Tradução Eduardo Brandão. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 130-165. 
 

PRICE, Richard. Alabi's World. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990. 
 

_____________. Meditação em torno dos usos da narrativa na Antropologia 
contemporânea. In: Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, ano 10, n. 21, p. 293-312, 
jan./jun. 2004. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v10n21/20629.pdf. Acesso: março 2011. 
 

RIOS, Otávio. Clio entrelaçada ou o seqüestro da História. In: CAVALHEIRO, Juciane 
(org.). Literatura, Interfaces, Fronteiras. Manaus: UEA Edições, 2010. p. 297-317. 
 

SARAMAGO, José. Memorial do Convento. 33. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
 

__________. O ano da morte de Ricardo Reis. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.  
 

SEIXO, Maria Alzira. Lugares da ficção em José Saramago: o essencial e outros ensaios. Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999. 
 

VELLOSO, Caetano. Caetaner. Rio de Janeiro: Universal Music, 1989. Disco compacto: 
digital, estéreo.  
 

WHITE, Hayden. Trópicos do Discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. Tradução Alípio 
Correia de Franca Neto. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 
(Ensaios de Cultura; v. 6). 

http://www.scielo.br/pdf/ha/v10n21/20629.pdf


Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 

1171 
 

A POÉTICA DO ESPAÇO EM O SILÊNCIO, DE TEOLINDA GERSÃO 

 

 

Alessandro Barnabé Ferreira Santos1 

Norma Cristina Barbosa Souza2 

Paulo Gabriel Calvet Ribeiro3 

Orientador(a): Profa. Dra. Márcia Manir Miguel Feitosa4 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Literatura, espelho dos contextos sociais humanos, tende a refletir questões 

surgidas em momentos históricos diversos: a modernidade representou para a sociedade 

humana um grande rompimento de estruturas e de modalidades de pensamento até então 

suficientes para explicar o ser humano e suas diversas produções artístico-culturais; a 

Revolução Industrial, responsável pela acentuação da dicotomia sujeito-objeto, que a 

Fenomenologia husserliana tentara superar, faz emergir novas configurações 

socioeconômicas que nortearão, a partir de então, a vida do sujeito e da sociedade.  

O Silêncio (1981), da escritora e professora portuguesa Teolinda Gersão, 

representa, pois, obra da contemporaneidade que narra com precisão as problemáticas por 

                                                           
1 Graduando em Letras – Habilitação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas 
Literaturas – pela Universidade Federal do Maranhão. Bolsista PIBIC – CNPq. Email: 
alessandrobfs@gmail.com 
2 Graduanda em Letras – Habilitação em Língua Portuguesa, Língua Francesa e respectivas 
Literaturas – pela Universidade Federal do Maranhão. Bolsista PIBID – CAPES. Email: 
crysemanuelle@hotmail.com   
3 Graduando em Letras – Habilitação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas 
Literaturas – pela Universidade Federal do Maranhão. Bolsista PIBID – CAPES. Email: 
pgcalvet@hotmail.com 
4 Profa. Dra. em Literatura Portuguesa pela USP e Profa. Associada Nível III da Universidade 

Federal do Maranhão. Email: marciamanir@hotmail.com 
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que passa a atual sociedade humana e dá ao leitor preciosa reflexão acerca do espaço (a 

casa) e de sua percepção pelos personagens da narrativa, e que se verifica na vida cotidiana 

dos indivíduos. Não foge ao campo de discussões que emerge desta obra a problemática do 

silêncio, companheiro constante das personagens da narrativa, e a maneira como cada 

indivíduo se posiciona frente a ele. 

Lídia, uma das figuras centrais desta obra inaugural de Gersão, nos é 

apresentada, inicialmente, por aquilo que a caracterizará por todo o fio narrativo: a imagem 

do devaneio/sonho. É ela quem, primeiro, aparece e, já num misto de sonho e 

reminiscência e lembrança, rememora um tempo já ido, rememora sua mãe – mulher russa 

que chegara a Portugal e vira-se obrigada a abandonar todo seu patrimônio linguístico e 

cultural em busca de aceitação na nova realidade – e um homem, que, posteriormente, 

saberá ser seu marido. Portanto, 

 

Lídia imaginou um corpo deitado numa praia, ao lado de outro corpo. 
Eram um homem e uma mulher e falavam. E o que diziam, ou o que a 
mulher dizia, era a tentativa de um diálogo fundo, mais fundo que o 
diálogo de amor que se trava, ao nível do corpo, entre uma mulher e um 
homem. (GERSÃO, 1995, p. 18)  

 

Gersão, n‟O Silêncio, nos oferece, pois, uma narrativa de fluxo intenso e que 

convida o leitor a pensar sobre sua própria condição humana, a de silêncio, a partir dos 

personagens que molda.  A leitura da obra nos permite tecer paralelos entre sua narrativa e 

marcas de uma “poética do espaço”, em que pese a formação de imagens poéticas, 

“impulsos de imaginação”, e a construção dos espaços, sobretudo a casa, ecoadas por toda 
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a obra. Nessa perspectiva, nossa análise dialoga com os postulados do filósofo francês 

Gaston Bachelard, a fim de compreender o íntimo desses espaços, bem como com noções 

da teoria da percepção da paisagem, proposta pelo geógrafo chinês Yi-fu Tuan. 

 

2 “MUNDOS SEM PONTOS DE CONTACTO”: OS ESPAÇOS DE AFONSO 

E DE LÍDIA 

 

 

Nessa perspectiva, os sonhos/devaneios da personagem Lídia – concretizados 

a partir de um narrador onisciente – levam à criação de espaços de linguagem e de imagens 

poéticas no leitor, fundamentais para o processo de construção da obra: o leitor é 

convidado a participar e a refletir sobre aquilo que se desenrola no enredo e, 

primordialmente, é levado a um momento de auto-reflexão sobre suas posturas próprias 

diante do mundo (realidade) e diante do outro. 

Os sonhos que partem de Lídia convidam-nos a habitar um tempo passado, 

um fluxo de memória e reminiscências que não lhe pertence, mas, sim, à sua mãe: Lavínia, 

que emerge na obra sob o epíteto inicial de “a mulher imaginada”, que tenta a todo custo 

irromper a barreira do silêncio que se instala entre ela e seu marido. Curioso fato nos é 

dado a conhecer no transcorrer da história: Lavínia era russa e, a despeito das barreiras 

linguísticas que enfrentara ao chegar a Portugal, parece empreender esforço para dominar a 

língua portuguesa, sobre o que nos diz seu marido, Alfredo: 

(...) De resto ela já quase não fala russo, esqueceu tudo o que ficou para 
trás. Apenas se lembra de <<gato>> e de <<adeus>> (...) ela 
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praticamente começa nesta casa. Este é verdadeiramente o seu ambiente 
(...) (GERSÃO, 1995, p. 18.)  

 

Essa experiência se traduz frustrada, na medida em que o que percebemos, nos 

influxos de memória que surgem na narrativa, é Lavínia se aproximar paulatinamente de 

um estado em que estabelecer comunicação não será mais uma necessidade. A casa que 

outrora, dissera seu marido, era “verdadeiramente o seu ambiente”, já não mais carrega a 

força dessa representatividade, direcionando-a a buscar outros espaços, por onde sua filha 

Lídia também habitará. 

Ora, o modelo que Gersão opta para a construção de sua narrativa, qual seja: a 

perspectiva experiencial de Lídia (personagem central), entrecortada pelos espaços 

narrativos nos quais tomam forma a experiência de sua mãe, permite-nos perceber que, 

com efeito, não se trata de uma opção aleatória. Trata-se, antes de tudo, do casamento de 

experiências de duas figuras femininas, submersas em uma sociedade profundamente 

machista e que, portanto, devem ser destinadas ao silêncio. 

E, assim, essa mulher imaginada escolhera “(...) primeiro grandes palavras 

abertas, como céu, mar, ponte, barco, estrada, rio, palavras que ofereciam espaços livres, 

onde a forma dela própria podia sempre perder-se de vista facilmente, no meio de uma 

infinidade de outras coisas” (GERSÃO, 1995, p. 12). Por esses espaços (livres/abertos) 

optara a mulher imaginada por Lídia; por esses espaços, também, ela optará, na tentativa de 

fugir do silêncio e da realidade opressora que a cercava. 

 A escolha dos espaços abertos traduz o anseio e a vontade da personagem em 

romper com o universo silencioso imposto pelo marido Afonso. Sugere a possibilidade de 
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ação, porque o espaço é um símbolo comum de liberdade, sugere futuro. Como nos 

assegura Tuan, “o espaço aberto significa liberdade, a promessa de aventura, luz, o domínio 

público, a beleza formal e imutável (...).” (TUAN, 1980, p. 31) e “o espaço é um símbolo 

comum de liberdade (...) permanece aberto; sugere futuro e convida à ação” (TUAN, 1983, 

p. 61). Afora os espaços abertos, pelos quais Lídia opta, figura o espaço da casa, 

representativo de toda uma dialética que se verifica entre seu mundo e o de seu marido, 

mundos que não dialogam: “Lídia, a partir do olhar de Afonso significa vida, desejo de 

sentir a vida pulsando, mesmo reconhecendo que os dois eram de mundos opostos sem 

„pontos de contacto‟” (FERREIRA et al, 2011, p. 2043) 

Silêncio é, pois, realidade, ainda que assustadora para Lídia, e é na tentativa de 

fugir dele que ela opta por sonhar, afinal  

(...) Os sonhos aconteciam, pois, era apenas questão de empurrar com 
força, até o sonho cair dentro da vida. Agora movia-se [Lídia] num 
espaço livre e solto, num tempo de existir, de se sentir existindo (...) 
Tempo de partir, descalça, nas manhãs, o corpo inundado pelo sol (...) 
(GERSÃO, 1995, p. 22.)  

 

O sonho permite à nossa personagem construir um universo de possibilidades 

para uma realidade melhor. Ela encontra, contudo, força contrária à sua “atividade” na 

figura do marido Afonso, para quem sonhar é mera coisa infrutífera: 

 

(...) Soube que se falasse, assim como pensando de repente em voz alta, 
Afonso não responderia coisa alguma, apenas sorriria, com uma espécie 
de indulgência distante que ela conhecia e que era o seu modo de dizer 
que não acreditava, como se tudo fosse falso, uma vez dito (...) 
(GERSÃO, 1995, p. 31.)  
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A concepção do silêncio enquanto realidade concreta nos evidencia a real 

faceta que subjaz às relações entre os personagens e os espaços da narrativa – sobretudo o 

espaço da casa, habitada por Lídia e Afonso e que já havia sido habitada por este e sua ex-

esposa, Alcina, e uma empregada, de nome Ana – relações estas que variam de uma 

topofilia a uma completa aversão a esse “espaço feliz” ou “espaço louvado”, categorias sugeridas 

por Bachelard (BACHELARD, 2008, p. 23).  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Lídia, à medida que o fio narrativo se constrói, apresenta caracteristicamente 

certa gradação de sentimentos relacionados à casa em que habita com Afonso: torna-se, 

para nossa sonhadora, um espaço que não representa segurança, abrigo; é o avesso dessa 

possibilidade. A casa já não mais “(...) abriga o devaneio, [não mais] protege o sonhador, 

[não mais] permite sonhar em paz” (BACHELARD, 2008, p. 26) 

E, se no transcorrer dos capítulos do romance a casa perde a força simbólica 

(de proteção do sonhador) da qual, outrora, era nutrida, como nos sugere Bachelard, então 

“(...) ela abria um guarda-sol na varanda e sonhava debaixo do guarda-sol, ou abria um 

guarda-chuva na rua, e sonhava debaixo do guarda-chuva, onde ele não pudesse ver a sua 

cabeça e os sonhos que corriam dentro dela” (GERSÃO, 1995, p. 57) 

Dessa maneira, Lídia reconstrói o seu mundo, dialoga com as memórias que 

tem das experiências de sua mãe e, tal qual ela o fez, abandona Afonso, deixando-o em seu 
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mundo estruturalmente organizado e silencioso, porque enfim “reconheceu que eles eram 

um homem e uma mulher que não se amavam, porque não conseguiriam falar nunca” 

(GERSÃO, 1995, p. 111) 

Imersos numa atmosfera de profundo silêncio, cuja ruptura é tarefa incessante 

de nossa sonhadora, a casa é percebida de maneira completamente diversa pelos dois 

personagens centrais, que vivem em mundos sem pontos de convergência. Lídia constrói a 

sua casa onírica, “uma casa de lembrança-sonho, perdida na sombra de um além do 

passado verdadeiro” (BACHELARD, 2008, p. 34) que, contudo, adquire dimensões 

espaço-temporais para além do já ido; romper com o silêncio e a opressão do mundo de 

seu marido é, sobretudo, um dever de nossa personagem sonhadora, porque, enfim, a 

despeito de qualquer fio de esperança que o leitor pudesse manter e/ou os próprios 

personagens da obra, “(...) o que havia entre ambos, separando-os, eram as falsas 

dimensões sonhadas, disse Afonso, e por isso ele proibia-a de sonhar” (GERSÃO, 1995, p. 

111) 
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RUY DUARTE DE CARVALHO: O ANTROPÓLOGO E SUA MAGIA 

 

Alexandre Gomes Neves 

 

 

1. 

Carvalho, nascido em 1941, Santarém, faleceu em agosto de 2010. Teve 

inúmeras atividades como intelectual, foi antropólogo, poeta, ficcionista e cineasta. De sua 

produção destacamos Lavra, livro que reúne a produção poética do autor de 1970 a 2000; 

Os papeis do inglês, livro em que inaugura sua incursão na ficção escrita, Desmedida, em que o 

autor confirma seu interesse pelo Brasil (territórios e paisagens literárias) ao relatar uma 

viagem pelo São Francisco e seus diálogos com a produção textual de importantes autores 

brasileiros, como Euclydes da Cunha e Guimarães Rosa. Vamos nos deter em alguns 

aspectos das páginas de Vou lá visitar pastores, obra que registra seu trabalho como 

antropólogo e etnógrafo junto aos Kuvale, população Herero do sul de Angola.   

Ruy Duarte de Carvalho, escritor bastante respeitado e admirado, deixa-nos um 

legado que constitui um desafio para as leituras críticas construídas em torno de sua obra. 

Costumamos nos surpreender com uma produção ou um texto que, ao ultrapassar limites 

relacionados ao contexto de sua produção, torna-se referência para pesquisadores de áreas 

distintas e para a média dos leitores. Nestes termos, vale a lembrança de Os Sertões, de 

Euclydes da Cunha. Caso emblemático na literatura e na história do pensamento intelectual 

no Brasil. 

A despeito da distância no tempo – Os Sertões fora publicado em 1902 e Vou lá 

visitar pastores é uma obra de 1999 – e da diferença de contextos históricos, é possível 
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apontar para certa convergência entre estas obras: em ambas figuram autores que, 

mergulhando nas ciências do social, não dispensam o apuro estético ao entrelaçarem 

distintos saberes. Esses dois ensaios, a um tempo só, sociológico, histórico, geográfico, 

jornalístico, etc., constituem narrativas excepcionais, cuja classificação impõe dificuldades. 

Quando sinalizamos para uma possível convergência entre o nosso Euclydes 

da Cunha e a proposta desenvolvida por Carvalho em Vou lá visitar pastores, de modo algum 

queremos dizer que há uma relação direta do tipo que possa ser pautada pela ideia de 

influência. Apenas chamamos a atenção para o fato de que a indistinção dos gêneros ou de 

outro modo, o entrelaçamento de gêneros que pertencem a diferentes situações discursivas, 

ou a diferentes tradições disciplinares não constitui assunto novo ou prática nova. 

 

 

2. 

De todo modo, ao considerarmos o percurso da antropologia, podemos dizer 

que Ruy Duarte reflete ou está em consonância com as novas propostas desta disciplina, 

abrigadas sob o rótulo de pós-modernismo ou antropologia crítica, que tem como um dos 

marcos o trabalho Writing culture: the poetics and politics of ethnography (1986), organizado por 

James Clifford e George Marcus. Afirma Vagner Gonçalves Silva (2005) que esta obra 

apresenta dois conjuntos de preocupações, um voltado para os problemas do trabalho de 

campo, outro voltado para a questão da “representação etnográfica” (SILVA, 2005, p.137). 

Podemos dizer que há ao menos duas questões essenciais: como efetivar o contato com o 

outro? Como representar o contato?        
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James Clifford no seu instigante trabalho A experiência etnográfica: antropologia e 

literatura no século XX, nos propõe os seguintes questionamentos: 

 

Se a etnografia produz interpretações culturais através de intensas 
experiências de pesquisa, como uma experiência incontrolável se 
transforma num relato escrito e legítimo? Como exatamente, um 
encontro intercultural loquaz e sobredeterminado, atravessado por 
relações de poder e propósitos pessoais, pode ser circunscrito a uma 
versão adequada de um “outro mundo” mais ou menos diferenciado, 
composta por um autor individual? (CLIFFORD, 2002, p.21). 

 

Vemos nas interrogações de James Clifford um certo inconformismo com uma 

etnografia que queira nos fazer crer que em suas páginas inscreve-se o real, o puramente 

observado. O autor desconfia dessa capacidade que outrora a antropologia se arrogou, de 

traduzir uma cultura a textos e conceitos, inclusive apagando do texto etnográfico as 

marcas reais do trabalho de campo.  

Esta chamada antropologia pós-moderna ou “crítica” ou ainda “reflexiva”, 

termos menos comprometedores, em boa medida é tributária da antropologia interpretativa 

proposta por Clifford Geertz nos anos 70. Geertz ao propor que as culturas devem ser 

vistas como textos e que estes textos não podem ser interpretados de forma totalizante, 

abriu margens para que os antropólogos passassem a olhar para o próprio texto etnográfico 

como objeto de análise. (SILVA, 2005, p. 141)  

Em Obras e vidas: o antropólogo como autor, Geertz nos apresenta reflexões sobre 

etnografias, nos levando a compreensão do quanto o gênero está marcado por soluções 

estilísticas mais comumente associadas ao terreno da literatura. É através de uma sólida 

construção narrativa que os antropólogos tornam coesa uma experiência que, na verdade, é 
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atravessada por uma série enorme de imponderáveis. Entre o trabalho de campo e o texto 

etnográfico há uma distância que não pode ser desprezada.  

Afirma Geertz que a crença que depositamos nos textos dos antropólogos tem 

muito mais a ver com a capacidade que possuem de nos convencer de que os dados e 

interpretações que apresentam resultam do contato direto que efetivaram. Nas palavras de 

Geertz o “estar lá” é decisivo (GEERTZ, 2005, p.15), pois é este ter “estado lá” que 

garante autoridade para o antropólogo “escrever aqui”, ou seja, fora das circunstâncias reais 

do contato e do trabalho de campo e no interior do registro de uma disciplina científica.  

Tais questionamentos no campo da antropologia fizeram e fazem emergir 

novas propostas de escritas etnográficas que, muitas vezes, se voltam para si mesmas 

questionando o olhar do observador bem como a própria escrita. A antropologia durante 

muito tempo identificou-se com a metodologia estabelecida pelo inglês Bronislaw 

Malinowski, a chamada observação participante, definida pelo contato direto e prolongado 

ou intenso com as sociedades a serem investigadas, descritas e explicadas. Tal perspectiva 

aposentou a “antropologia de gabinete”, permitindo ao antropólogo uma espécie de olhar 

lançado de dentro da cultura do outro. Após os anos 60, e a partir do contexto da 

descolonização (processo de construção e consolidação das independências), uma série de 

mudanças políticas e econômicas nas relações entre os países fez ressurgir a questão do 

trabalho de campo, questionando-lhe os limites e os objetivos. Já não seria possível a 

confecção de textos etnográficos como narrativas fechadas, nas quais o outro é apenas 

objeto do fazer científico.     

O trabalho de Ruy Duarte em Vou lá visitar pastores articula-se aos pontos 

apresentados. A transdisciplinaridade atravessa todo seu texto, o autor se vale de textos e 
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de conceitos do campo da história, da sociologia, da botânica, da geografia e, é claro, da 

antropologia. Todos os esforços são utilizados para o exercício da compreensão. No 

entanto, tal empreendimento nunca se torna totalizador, o discurso é permeado por um 

metadiscurso que denuncia os limites da compreensão. E, ainda assim, não torna o autor 

isento de assumir suas posições políticas, de denunciar o que considera equívocos e abusos.    

 

 

3. 

O texto de Carvalho participa da necessidade de se pensar as identidades que 

constituem o Estado-Nação em Angola, ou dizendo melhor, os conflitos existentes na 

construção dessas identidades e os conflitos existentes entre essas identidades e as práticas 

do Estado. Em nenhum momento Ruy Duarte caracteriza os Kuvale como um grupo 

inteiramente distanciado da sociedade angolana. Compreender a identidade Kuvale é 

compreender a sua inserção na história da construção de Angola e é compreender a sua 

situação diante das políticas de Estado. 

Um aspecto da escrita de Carvalho que nos parece interessante é o tipo de 

subjetividade representada no diálogo com o leitor. O livro possui a seguinte nota 

introdutória: 

 

Em Agosto de 1997 fiz mais uma ronda pela Província do Namibe, 
sudoeste de Angola, onde desde 1992 mantenho um contato freqüente 
com alguns pastores Kuvale. Estava previsto acompanhar-me, para se 
inteirar das terras e das gentes, e para olhar Angola a partir dali, um 
amigo meu, fixado em Londres e repórter da BBC. Acabei por fazer a 
viagem sem ele. Tardava e eu não podia adiar a partida. Admiti no 
entanto que talvez pudesse chegar ainda nos próximos dias, a tempo de 
alcançar-me. Fui-lhe por isso deixando cassetes com a gravação do que 
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contava dizer-lhe pelo caminho. Era a maneira de tentar ajudá-lo, mesmo 
assim, a alargar o contato com o que buscava. Não chegou a aparecer e 
mais tarde transcrevi essas cassetes. Divulgo agora os salvados, são a 
viagem do texto. 

 

Verdadeiros ou falsos, o amigo e as cassetes, não importa, pois de qualquer 

forma está armada a retórica da obra. Ao dialogar com o amigo jornalista, Ruy Duarte arma 

também o diálogo com o leitor igualmente transformado em companheiro de viagem pelas 

paragens do sul de Angola. O texto passa a representar o diálogo entre o antropólogo e o 

jornalista. Estão, portanto, dispensados os artifícios do discurso científico convencional 

com os seus índices de distanciamento entre enunciador, matéria abordada e leitor (como 

plural impessoal, notas de rodapé, referências bibliográficas de acordo com os sistemas 

estabelecidos, tabelas, exposições teóricas, etc). Impõe-se o diálogo direto com o leitor que 

apreende as realidades observadas pelo autor por meio de uma prosa fluída e requintada. 

Um dado que deve ser mencionado é a referência à oralidade metaforizada pelas cassetes. 

Estaríamos diante de um texto que, supostamente, nascera oral e servira de base para a 

escrita. O que nos leva a pensar num dos temas caros para as literaturas africanas: a relação 

entre oralidade e escrita, este par de opostos, frequentemente harmonizados ou 

problematizados na literatura. Isto demonstra a ligação do autor com um contexto de 

produção em que há a formulação de discursos e práticas nacionais ou transnacionais, se 

quisermos apontar para a constituição de uma identidade africana.           

     Para Edward Said, em Cultura e Imperialismo, vemos o tema da viagem como 

parte da cultura de resistência. Os autores das antigas colônias e agora novos países se 

vêem diante do imperativo de rever histórias, tradições, geografias, identidades, etc. É 

preciso renomear o que foi nomeado arbitrariamente.  Neste sentido, a obra de Ruy Duarte 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

 

1185 
 

de Carvalho revela-se uma expressão desta viagem para dentro nos termos de Said. Viagem 

que revela para olhos estrangeiros (e a referência a BBC é um símbolo nada casual) o que 

um sujeito de identidade angolana está considerando como propriamente angolano. As 

contradições que registra entre o modo de vida Kuvale e outros modos de vida em Angola 

são contradições imaginadas como angolanas.  
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O TEXTO POÉTICO E A  IMAGEM: A METAMORFOSE DA PALAVRA EM 

POEMAS DE EUGÊNIO DE ANDRADE  

 

     Amanda Aparecida Rodrigueiro (GOVERNO PR) 

 

 

1- EUGÊNIO DE ANDRADE E SUA ESCRITA POÉTICA 

 

 

No que diz respeito à produção de Eugênio de Andrade, Lopes (s/d) afirma 

ser a sua poesia um manancial de imagens diversas, que confluem a um mesmo “lugar”, 

“um paraíso terrestre”, onde a palavra severamente escolhida, ao movimento da metáfora, 

vislumbra a integração dos quatro elementos.  

Lopes reconhece a influência da geração espanhola de 1927 na obra de 

Eugênio de Andrade que, todavia, constitui o que ele nomeia de um imagismo português 

calcado nas referências materiais, e que não deixa à deriva tudo que é poesia: o corpo, os 

sentidos, as raízes sociais envoltos numa emoção frásica, mediada por uma linguagem 

referencial, mas movendo-se sempre da referência real.  Resultam dessa articulação as 

próprias imagens elementares assumem valores de posições muito diversas. 

Conforme Eduardo Lourenço (1961), a obra de Eugênio de Andrade resgata o 

símbolo da fonte e reflexões e pensamentos que a envolvem. Paradoxalmente, a fonte seria 

o elo divino entre o homem e a espiritualidade (o sonho, a lucidez e a vida) e, ao mesmo 

tempo, é a realidade quando revela, ao ser humano, a sua fragilidade, no que diz respeito à 

sua existência na comunhão com o universo. 

A fonte tem sido, constantemente, vista pela poesia com o fascínio que envolve 

a vida. E, na poesia de Eugênio de Andrade, ela tem o seu lugar especial, juntamente com os 
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pássaros e as flores porque, como afirma Lourenço, tais elementos são uma espécie de 

evocação ao paraíso dos homens. 

A busca da vida no que ela tem de mais puro e feliz, na poesia de Eugênio, reside 

na idéia da sua plenitude em relação à morte, no que diz respeito aos contínuos ciclos da 

vida, que a fazem eterna. E diante dessa constatação, não há angústia na sua poesia, mas 

serenidade ou, pelo menos, a sua busca. Assim, o fazer poético é quem possibilita a ”posse 

feliz do mundo e de si mesmo” (LOURENÇO, 1961, p. 117). Eis a grandiosidade da poesia, 

“a conciliação impensável e, todavia, existente da nossa realidade e do nosso sonho, por 

palavras que miraculosamente, dizem o indizível” (LOURENÇO, 1961, p. 119-120). E, por 

conseguinte, “o poema aparece, como o lugar da unidade humana reencontrada”, embora 

fragilmente. 

Conforme o autor, a poesia é o próprio ciclo do viver e morrer, que se 

presentifica com a palavra, na sua imortal recriação. E é ela quem dá a consciência da 

fragilidade da vida, evitando a sua mitificação e a queda do homem.        

A poesia cria a realidade, por meio da palavra. Desse modo, a palavra é a própria 

realidade mediadora entre os homens e as coisas. E, sob essa perspectiva, a linguagem 

constitui-se como sendo senhora do homem. Ao poeta, cabe apoderar-se da linguagem e, por 

meio dela, criar a Realidade que está além da nossa humanidade e da existência das coisas: o 

ser humano, de fato, define-se por meio da palavra. 

Segundo a crítica, observa-se na poesia de Eugênio de Andrade a importância 

dada à palavra, quer no seu valor imagético, quer rítmico, meio pelo qual é apresentada sua 

temática mais contundente: a figuração do homem que se integra à natureza, composta pelos 

elementos: terra, água, fogo, e ar. Essa temática elementar, em um sentido geral, evidencia-se 

por meio de uma escritura, cujos poemas, geralmente curtos, carregam densidade 
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transmutada numa linguagem aparentemente simples, que evoca a energia física, material, a 

plenitude da vida e dos sentidos. 

 

2- OS POEMAS ELEMENTARES E IMAGÉTICOS DE EUGÊNIO DE 

ANDRADE 

 

 

O poema Mar de Setembro possui 16 versos, curtos, que oscilam entre 4 a 6 sílabas 

poéticas; não havendo, portanto, uma regularidade de versos isométricos. Nota-se que a sua 

métrica tende para uma prosódia emocional, tendendo à musicalidade, bastante próxima das 

cantigas populares, que os versos curtos encerram: 

Mar de setembro 

Tudo era claro: 

céu, lábios, areias. 

O mar estava perto, 

fremente de espumas. 

Corpos ou ondas: 

iam, vinham, iam, 

dóceis, leves _ só 

ritmo e brancura. 

Felizes, cantam; 

serenos, dormem; 

despertos, amam, 

exaltam o silêncio.  

Tudo era claro, 

jovem, alado. 

O mar estava perto. 

Puríssimo, Doirado. 

(SARAIVA, 1999, p. 69).   

 

Quanto à estrofação, é composto de uma única estrofe (unistrófico), na qual as 

rimas aparecem irregularmente, em apenas alguns versos: cantam/amam, alado/doirado. Há 

também algumas rimas internas, toantes e consoantes: amam/exaltam; despertos/serenos 
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que, no conjunto do poema, com aliterações das nasais /m/ e /n/ aliadas às oclusivas /p/ e 

/b/ conduzem, auditivamente, à mensagem do poeta, como se pudéssemos ouvir o barulho 

do mar, com suas ondas serenas. A leitura silenciosa permite a audição dos sons repetidos, 

nos temas ou motivos que sempre retornam, a tonalidade sugerida pelo poeta, o senhor 

absoluto da sua arte, consciente da eterna união entre música e poesia: “Corpos ou ondas: 

/iam, vinham, iam”. A presença das fricativas e sibilantes /f/ e /s/ remetem ao murmúrio do 

vento, não um murmúrio de lamento, mas de alegria, um vento calmo e suave aliado à 

serenidade do mar e à luminosidade do dia. Docemente, acolhem e envolvem o leitor, 

causando uma extrema sensação de paz e harmonia. É a evocação do paraíso terrestre, citado 

por Eduardo Lourenço. 

O cromatismo se faz presente pela claridade emanada pelo poema, que é 

belissimamente construída, num jogo retórico, que parte de uma afirmação inicial “Tudo era 

claro”, e, de modo argumentativo, é reiterada ao longo do poema, pela alternância sinestésica 

de palavras que remetem ao som e à visão: “tudo era claro” e “O mar estava perto”, 

construindo assim, um efeito de extrema luminosidade associada à música: as ondas que iam 

e vinham, só ritmo e brancura. A reiteração dos dois versos no desenvolvimento do poema, 

e, finalmente, o argumento final, fecha a idéia posta inicialmente: a total comunhão da 

natureza, onde o mar reflete com sua música a luz dourada, o próprio mar é música e luz: “O 

mar estava perto./ Puríssimo. Doirado.  

 Quanto aos elementos naturais sugeridos, nota-se em Mar de Setembro, a presença 

da água, do ar e da terra (figurada pela areia), em comunhão entre si e com o homem. A 

comunhão do homem à natureza evidencia-se no plano morfo-sintático: “corpos ou ondas: 

iam, vinham/ Tudo era claro: céu, lábios, areias. / Felizes, cantam; / serenos, dormem; / 

despertos, amam; O uso da conjunção alternativa “ou” remete à inclusão do homem no meio 
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natural; inclusão reforçada pela ordenação dos substantivos: céu, lábios, areias, que já estão 

anunciados anteriormente como pertencentes à mesma natureza, pelo uso do pronome 

indeterminado “tudo”.   

Segundo Lourenço, a água remete à idéia da fonte, numa atitude de retorno à 

origem da vida, ou como ideal de purificação. Esse segundo símbolo atribuído à água vem 

corroborar com o anunciado em “mar... Puríssimo”, numa evocação à purificação dada pela 

água. 

No que se refere às ações humanas, percebe-se uma gradação: cantam, dormem, 

amam, exaltando o silêncio a partir do canto, sempre numa atitude de total comunhão do 

homem com a natureza e exaltação ao amor, numa atitude alegre e sensual: “serenos, 

dormem, despertos, amam”. 

Quanto aos recursos estilísticos presentes nesse poema, observa-se o uso de 

versos curtos, construídos por meio de uma linguagem extremamente sintética, cuja sintaxe, 

pauta-se, quase que exclusivamente, em substantivos e verbos adjetivados. Aliás, é essa 

adjetivação, presente na escrita de Eugênio, a “porta de entrada” (os vazios propostos por 

Iser) para um mundo de imagens. À medida que surgem os adjetivos, ora gradativamente, ora 

superpostos, porém na medida certa, onde cada palavra é pesada e medida, o leitor vislumbra 

imagens numa mistura de cores e sensações. 

A escrita, embora aparentemente simples e despojada, como ele mesmo 

afirmara: “A simplicidade é a elegância suprema, o que há de mais difícil de conquistar em 

arte. Quero a leveza que é o que me parece correto”, torna-se densa à medida que “traz-nos a 

real medida do ser, justamente a não medida”, de acordo com Lopes. Entende-se a infinitude 

do ser e da natureza no ciclo da vida finita, produzindo um efeito ou uma sensação de 
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plenitude que nos contagia pela explosão luminosa da vida que emana da leitura do poema 

“Mar de Setembro”, reiterando-se o efeito de sentido proposto por Iser. 

Sul é outro poema da coletânea O Outro Nome da Terra (1988), unistrófico e 

heterométrico, apresenta a idéia do limite tênue entre a vida/morte e o cosmos, ou ainda, a 

fragilidade entre o limite e o não-limite. À partir da palavra, temporal e espacialmente 

marcada, o poema vai de um extremo a outro, ao iniciar com a marcação do espaço e do 

tempo, e findar com a ausência de tais limites espaço-temporais. Isto é, o poema parte do 

limite para o não-limite, da serenidade para a explosão/fulgor, da vida para a morte: 

Sul 
Era verão, havia o muro,  

Na praça a única evidência 

eram os pombos, o ardor 

da cal. De repente 

o silêncio sacudiu as crinas,  

correu para o mar. 

Pensei: devíamos morrer assim. 

Assim: explodir no ar. 

(SARAIVA, 1999, p. 160). 

 

O título “Sul” é uma referência espacial, que se soma a outras no texto (o muro, 

a praça), e interliga-se a referência temporal tida de duas maneiras: os verbos no passado 

mostram um momento anterior à fala do eu-lírico, e o “verão” apresenta a seqüência das 

estações do ano, bem como, comparando-se as fases da vida do homem, simboliza a fase 

jovem/adulta na força da vida; portanto, o verão representa a vida em extremo vigor.  

Aliada a essa questão temporal que exalta o verão, tem-se o cromatismo que se 

revela pelas cores: dourado (verão, ardor), branco (pombos, cal) e azul (mar, ar); que se 

misturam independentes dos limites de tempo e espaço. Assim, pelas referências espaciais e 

cromáticas, figura-se uma linguagem plástica, que suscita algumas imagens: uma praça 

deserta, num dia claro e quente de verão, atravessada pelo silêncio e, a única marca de vida 
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eram os pombos. Uma cena plácida da vida, como também deveria ser a morte, a integração 

harmônica ao cosmos. Esse é o desejo expresso pelo eu-lírico (Pensei: devíamos morrer 

assim/Assim: explodir no ar). 

Atentando-se para os recursos estilísticos presentes no poema, há uma gradação 

espacial que vai do limite para o ilimitado à medida que as barreiras vão-se desfazendo: 

“havia o muro”; “Na praça”; “correu para o mar”; “explodir no ar”. Essa gradação reiterada 

pelos espaços vislumbra-se também a partir dos elementos naturais que partem do mais 

concreto ao mais etéreo: o muro e a cal da terra, o silêncio que corre para o mar, e, por fim, a 

explosão no ar.  

No plano morfossintático, nota-se que os verbos, inicialmente, estáticos (havia, 

eram) apresentam movimentos mais intensos (sacudiu, correu, explodir) à medida que o 

espaço se amplia, desvencilhando-se dos limites e se aproximando da morte. Sob essa 

perspectiva de leitura, morrer é romper os limites do tempo e do espaço, para integrar-se ao 

cosmos luminoso.  

O efeito de sentido causado pela leitura é a visão da supremacia da morte, uma 

vez que é descrita como aquela que integra o homem ao cosmos de maneira tão harmônica. 

A morte é vista como a vida no seu estado maior de plenitude: a morte que é luz fulgorosa, 

que é o silêncio sacudido, que é liberdade de movimentos no tempo e no espaço. 

O poema Metamorfoses da casa, pertencente à coletânea Ostinato Rigore (1964), é 

composto por quatro dísticos e um terceto, cujos versos heterométricos, oscilam entre 

nonassílabos e decassílabos e a as rimas são toantes emparelhadas: 

Metamorfoses da casa 
Ergue-se aérea pedra a pedra 

a casa que só tenho no poema. 

 

A casa dorme, sonha no vento 
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a delícia súbita de ser mastro. 

 

Como estremece um torso delicado, 

assim a casa, assim um barco. 

 

Uma gaivota passa e outra e outra,  

a casa não resiste; também voa. 

 

Ah, um dia a casa será bosque, 

à sua sombra encontrarei fonte 

onde o rumor de água é só silêncio. 

(ANDRADE apud SARAIVA, 1999, p. 80). 

 

O poema constrói-se a partir da hipálage que figura a casa, um elemento 

concreto e inanimado, ações e características, ao mesmo tempo, concretas e abstratas. Assim, 

todo o poema estrutura-se sob essa hipálage, que se desenvolve metaforicamente, remetendo 

às transformações da casa/palavra, como apresenta o título “Metamorfoses da casa”.  

Inicialmente, instala-se um paradoxo que vislumbra características tão 

contrárias coexistindo na casa/palavra. A concretude é revelada pela palavra “pedra” e o 

abstrato é revelado pela palavra “aérea”: “Ergue-se aérea, pedra a pedra/ a casa que só 

tenho no poema”. 

Apresentada a característica paradoxal da casa, instaura-se um poder a ela, que 

entre o abstrato e o concreto tudo pode. Assim, suas metamorfoses são apresentadas 

sucessivamente: a casa é mastro, é barco, é pássaro e... um dia, será bosque...e, no  grau 

máximo da transformações, será o silêncio. 

Todas as metamorfoses da casa, reiterada anaforicamente, acontecem graças à 

imaginação, e à força da palavra, presentes no ato poético: “a casa que só tenho no 

poema”, “A casa dorme, sonha no vento/ a delícia súbita de ser mastro”, “a casa não 

resiste: também voa”. A casa/mastro que sustenta a vela é a metáfora do poema que 
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sustenta a palavra. E, pelas construções lingüísticas “pedra a pedra”, a casa/palavra oscila 

entre a terra, o mar, o ar; pedra a pedra, se faz mastro, barco, pássaro e bosque. E, pela 

interjetiva “Ah” surge o desejo de que ela atinja a perfeição. Que a palavra seja bosque 

onde o eu-lírico encontre a fonte (princípio da vida, permanece diante de todas as 

mudanças), e pura e plena como ela, a palavra atinja o seu maior grau de perfeição: consiga 

abarcar todo o rumor da vida pelo silêncio: “Ah, um dia a casa será bosque/à sua sombra 

encontrarei a fonte/ onde o rumor de água é só silêncio”. 

Quanto à musicalidade presente no poema, sendo característico o plano 

sonoro reiterar o semântico, observa-se isso, nesse poema, pela presença de aliterações 

nasais /m,n/ e sibilantes, que remetem ao som do vento e da água, que permeiam as 

transformações da casa/palavra. A musicalidade, elemento de coesão presente na poesia de 

Eugênio de Andrade (observada também nesse poema), pode ser considerada como um 

recurso retórico-estilístico do qual se serve para enobrecer a palavra poética. A palavra que 

é música é também imagem; é concreta e, ao mesmo tempo, abstrata. Almeja, ainda, ser o 

silêncio (temática apresentada nesse poema). 

No que concerne ao efeito de sentido proposto pelo poema, observa-se uma 

espécie de jogo de faz-de-conta, partindo da imagem da casa/palavra que, livre no ar, 

pretende ser barco, ave, bosque. Tais transformações apresentam-se no plano da 

imaginação, portanto, abstratas e pelo poder suscitado pela palavra, tornam-se objetos 

concretos visualizados pelo leitor. 

 

3- AS CORRESPONDÊNCIAS DO TEXTO POÉTICO COM A IMAGEM: 

METAMORFOSES 
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A idéia de fraternidade das artes sempre esteve presente no pensamento 

humano, desde os mais remotos tempos, devendo justificar algo mais profundo do que a 

mera especulação. Mário Praz (1982) aponta este fato para uma sondagem esclarecedora 

desse mistério da inspiração artística, argumentando que, desde os tempos pré-históricos, 

as idéias foram traduzidas em sinais abstratos traçados na pedra, seguindo-se-lhes os 

hieróglifos e símbolos da escrita egípcia. Na Era Clássica, os textos místicos, dramáticos e 

científicos também foram ilustrados, do mesmo modo em que as Iluminuras 

complementaram a escrita na Idade Média, atendendo às necessidades de comunicação da 

época. 

Durante toda a época clássica, um livro que tinha por matéria a “pintura” e a 

“poesia” vislumbrava uma representação visual, que poderia duplicar a sua proposta. 

Próximas e distantes, como duas irmãs, figuravam como duas espécies de criaturas 

humanas; cada uma poderia ser reconhecida pelos seus atributos identificadores.  

Ao longo do processo histórico, a poesia e pintura (escrita e imagem) 

“caminham juntas”, colocando-se aos olhos do leitor, como ricas propostas de leitura. Sob 

essa perspectiva de leitura A tela “Trees and Barns: Bermuda” (1917) do pintor Charles 

Demuth, encontrada no museu Willians College Museum of Art, em Massachussetts, conduz 

ao diálogo com o poema “Metamorfoses da casa”: 
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Na leitura dessa tela, observa-se um plano central no qual estão diversas casas 

sobrepostas, como que amparadas ou nascendo de alguns galhos, que as envolvem e 

transpassam, e parecem braços ou pernas. O plano de fundo é fluido, pela mistura de cores 

em tons pastéis e pelo esfumaçado que envolve a cena. Percebe-se ainda o contraste de cores 

fortes (amarelo, preto e vermelho) que compõe a casa, janelas e pessoas, que se opõem aos 

tons claros do plano de fundo, e dos galhos que envolvem as casas. O movimento na cena é 

conseguido a partir do jogo de luzes e sombras, pelas cores que se misturam, pelos objetos 

que se interpenetram e pelos galhos que se movem entre as casas. 

Nota-se que as figuras geométricas apresentam quinas, lembrando casas, bem 

como rampas de ascensão e escadas; assim, o conjunto de imagens é projetado em plano 

ascendente, veiculando a idéia de um movimento para cima. Dois elementos que causam 

estranheza à cena são os rostos cujos olhos vão de encontro ao do leitor, como se os 

tivessem olhando. 

Considerando a idéia de metamorfose, anunciada pelo poema, pode-se lê-la no 

quadro através das imagens sobrepostas, sem contornos definidos, sobre um fundo 

esfumaçado, tudo isso envolto pelo movimento das cores e objetos que se mesclam e 
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misturam aos galhos/braços que os sustentam, dando a noção de que, em tempos de 

mudança, nada pode ser nítido, devido ao constante movimento. Contudo, sob essa 

perspectiva da mudança, o que permanece fixo é o olhar, de dentro ou fora da casa, que se 

metamorfoseia.  

Observando-se o elemento do olhar fixo, surge uma questão: Até que ponto as 

mudanças ocorridas são reais (concretas), ou em que medida elas estão condicionadas ao 

olhar que as vê?    

Fazendo uma correlação com as imagens e idéias suscitadas pelo poema, pode-

se ler que como a palavra, os objetos (com suas cores e formas) também podem ser 

qualquer outro objeto/palavra no movimento dialético da vida. Assim, a realidade concreta 

só é vista como momentânea, entre uma palavra e outra (no poema), entre uma cor, uma 

quina e outra (na tela). Enfim, a realidade (a verdade) não existe permanentemente, o que 

existe são “olhares” sobre a realidade, que a fazem real (concreta) apenas no momento em 

que é vista. O mesmo acontece com a palavra, que é quem torna a realidade possível em 

realidade concreta, através do discurso (poético ou não) que a constrói. E essa realidade é 

efêmera, no movimento da vida, do olhar e das palavras que constroem outras realidades. 

Assim, tanto no poema quanto na tela, há a presença desse paradoxo que envolve a 

realidade, ao mesmo tempo, tão concreta e fluida, presentificada no poema pelo verso: 

“Ergue-se aérea pedra a pedra”, e visualizada na tela pelas figuras geométricas referentes à 

casa em oposição ao fundo esfumaçado que as envolve. A casa (metáfora da palavra, da 

realidade) é, logo, ao mesmo tempo, concreta (ocupa um lugar no espaço) e abstrata 

(possui uma realidade que está em constante transformação).  
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Outro diálogo possível no campo das artes correspondentes, vislumbrado pelos 

poemas de Eugênio de Andrade, é o proposto a partir do poema “Sul” com a tela Boat on sea 

(Barco no mar) de Edward Mitchel (1983). 

 

Ler o poema, atentando-se para os versos iniciais poder-se-ia questionar qual a 

correspondência da imagem suscitada pelo poema em relação à imagem visualizada na tela. 

Contudo, observando o momento de ruptura, no poema, através da palavra “de repente”, 

quando a morte chega ampla, esplendorosa no seu fulgor e, imensamente luminosa, toma 

conta dos espaços, nota-se o ponto de convergência entre a imagem suscitada pelo poema e 

as palavras que explicam a tela: as nuvens douradas que, com toda força vital, iluminam a 

tela. O poema sugere o universo no seu silencioso movimento: “De repente/ o silêncio 

sacudiu as crinas,/correu para o mar”; vida e morte constituem-se numa só luz fulgorosa. 

Atentando para a imagem presente na tela, nota-se, o jogo de luzes e sombras, 

presentificado pela oposição da cores mais escuras, marrom-avermelhadas que figuram o 

primeiro plano da tela, referindo-se a terra (com seu espaço bem limitado); às cores mais 

luminosas, laranja, amarelo-dourado que compõem o terceiro plano, porém central, da tela e 

referem-se ao mar e ao céu; formando um reflexo da comunhão desses dois elementos: 

céu/mar, ar/água, ligados pelo elemento luz/fogo (reiterado pelo dourado). Assim, nessa 
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composição, o que mais se destaca na tela, podendo ser visto como o ponto de entrada; é 

esse foco de luz dourada no horizonte.  

A tela Sun Bathing (Banho de Sol), do pintor Charles Woodburry, estabelece um 

diálogo com o poema “Mar de Setembro” a partir da idéia de luminosidade emanada do 

poema “Tudo era claro/ céus, lábios, areia”, também presente na tela pela areia branca e as 

ondas brancas, no seu movimento. 

 

O cromatismo, presente pela claridade emanada pelo poema “Tudo era claro”, alterna-se 

num movimento sinestésico entre som e visão: “tudo era claro” e “O mar estava perto”, 

construindo assim um efeito de extrema luminosidade associada à música: as ondas que iam e 

vinham, só ritmo e brancura. A tela sugere o mesmo movimento das ondas e dos corpos, que 

estão na areia. 

Nota-se que, tanto na tela quanto no poema, há a total comunhão da natureza, onde o mar 

reflete com sua música a luz dourada, o próprio mar é música e luz: “O mar estava perto./ 

Puríssimo. Doirado. Na tela (no canto direito, abaixo) as cores da areia, do mar e do sol se 

misturam, produzindo esse efeito cromático que sugere a relação harmônica entre os 

elementos da natureza, bem como deles ao homem, uma vez que as pessoas na areia da 
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praia estão em sincronia com o movimento das ondas do mar: “Corpos ou ondas:/ iam, 

vinham, iam,/ dóceis, leves – só/ ritmo e brancura”. 

As cores da tela: o azul do céu e do mar que se contrasta com a brancura das ondas (o mar 

“puríssimo”) e o colorido alegre da cena com cores vivas de um dia ensolarado remetem à 

harmonia e à descontração das pessoas que caminham pela areia ou permanecem sentadas 

sozinhas ou em grupo (“Tudo era claro: / céus, lábios, areias (...) Felizes, cantam;/ serenos, 

dormem;/ despertos, amam”). O sol (“Doirado”) é sugerido pela sombra das pessoas e das 

sombrinhas, além da luminosidade existente na areia da praia. Ressalta-se, assim, o poder 

imagético da palavra poética de Eugênio de Andrade que permitem a correlação com telas 

de pintores dos séculos XIX e XX. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Feita a leitura dos poemas Metamorfoses da casa, Sul e Mar de Setembro e das telas que 

com eles dialogam, no sentido de discutir a temática dos elementos míticos e sua visualização, 

pode-se afirmar que, por um lado, os poemas suscitam imagens da vida plena no seu 

movimento dialético de transformação, e do homem que vive essa plenitude por meio da 

palavra; por outro lado, a construção linguística suscita imagens de elementos concretos (barco, 

casa, muro, cal, pombos, areia, céu, lábios, corpos ...) que permitem dialogar com as telas 

analisadas.  Ou seja, os elementos propostos na poesia de Eugênio de Andrade, articulados por 

uma linguagem imagética, são as metáforas pelas quais a vida se faz presente no poema: a água 

é tida como o nascimento, a purificação e revitalização das forças; o ar remete a essência da 

existência: a alma, o transcendente, o fluido, mutável; e, a terra (a casa), é o elemento “mãe” no 
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sentido de acolher todos os outros elementos e o homem; por isso é a metáfora da vida no seu 

sentido mais pleno, uma vez que, com os seus corpos, animais e frutos, abriga o homem, que 

nela vive. 

Portanto, através da palavra poética configurada pelos elementos naturais, 

realidades humanas sãoapresentadas a cada leitura; realidades que remetem à integração do 

indivíduo ao universo, revelando-lhe o conhecimento de si. Desse modo, tais elementos 

adquirem um valor “coesivo” na poética eugeniana, ou seja, é a partir deles que a linguagem 

despojada e hermética do poeta abre-se, ao leitor, por meio das imagens concretas suscitadas 

pelos elementos.  

A linguagem imagética e elementar de Eugênio de Andrade contribui, portanto, 

para o diálogo da palavra com a imagem, uma vez que sua composição poética, por meio 

de um movimento de metáforas transfiguradoras, evoca imagens. Além disso, promove o 

diálogo texto-imagem na medida em que a linguagem plástica, presente na poética 

eugeniana, sugere imagens luminosas e sensoriais, proporcionando um movimento dialético 

da palavra à imagem e vice-versa. 
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AS ESTRATÉGIAS DE PUBLICAÇÃO DE 
 ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO 

 
                                                                               

Ana Cristina Comandulli/UFF-UNIRIO1 

 

No pôr ao de cima da terra, e aos olhos de todos 
estes fragmentos, que nem ja em grande parte 
poderão harmonisar nem acertar-se com os meos 
affectos, idéas e interesses de hoje, não foi 
vanglória a quem me obrigou; melhor do que 
ninguem conheço eu o pouquissimo que isto val: 
não foi tambem só desejo de obedecer a súpplicas 
de pessoas, que, de véras, me-amam, e que se- 
diziam despojadas por minha mão, se eu deixasse 
perecer estas reliquias: - foi principalmente o gôsto 
de legar a meos filhos o mais que eu podesse de 
mim mesmo. (António Feliciano de Castilho, 
Excavações Poéticas, 1844) 

 
 

Desde o início de sua vida como escritor, António Feliciano de Castilho 

apontou os obstáculos de se viver da pena em uma sociedade cuja crítica dura e nem sempre 

fiel ou verdadeira, aliava-se à inoperância da lei da propriedade literária, cedendo cada vez 

mais espaço à contrafação. Problemas estes relacionados ao tempo da mudança 

paradigmática do vate setecentista para o poeta oitocentista, que, ao assumirem a arte de 

escrever como ofício, passam a enfrentar uma relação diferente com o público. É um viés 

deste Castilho que pretendemos mostrar nesta comunicação. 

 Ao escrever A Primavera, no inverno de 1821 para 1822, Castilho anunciou, 

ao final do último parágrafo das “duas palavras de introdução”, que sua obra sofreria, já na 

                                                           
1 Aluna do Curso de Doutorado em Literatura Comparada (Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Literatura, UFF), sob a orientação da Profa. Dra. Ida Alves e co-orientação do Prof. Dr. 

Sérgio Nazar David. 
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leitura do título, crítica e censura dos “analisadores frios” (CASTILHO, 1822, p. 9). Este 

tipo de sujeição a que se submetiam as obras prejudicava o consumo, já pequeno, da 

literatura produzida em língua portuguesa, demandando estratégias de publicação capazes 

de enfrentar a crítica e o público. Neste sentido, o autor dos versos organiza, na Lapa dos 

Esteios, um encontro de poetas, com declamação de versos para os moradores daquele 

local. Ainda como artifício de propagação literária, Castilho e seus camaradas, resolveram 

fundar a Sociedade dos Poetas Amigos da Primavera, e juraram fidelidade e parceria uns 

aos outros, como também comprometimento com a poesia, único monumento de sua 

glória. Esses poetas deveriam preservar a unidade de gosto literário, e o objetivo comum de 

divulgar aos leitores, através de festas e folhetos, o que de melhor havia em seus versos. 

Eles criaram o Jornal de Sciencias, cuja missão, além de instruir e recrear, seria, com os lucros 

obtidos em sua venda, imprimir clássicos a preços módicos, como afirmado, por Castilho, 

em 1836, na “Conversação Preliminar”2 da tradução do poema de Madame Delfine, 

Confissão de Amélia:  

Por desconhecidos são desapreciados, por não frequentes 
desconhecidos, e por dispendiosos não frequentes: d’onde, o serviço 
grande será para as letras e língua portugueza o que tão a recente e tão 
esperançosa Sociedade dos Amigos das Letras, commete e levará a 
effeito, se a fortuna a ajudar: com os lucros do seu promettido Jornal de 
Sciencias, Letras e Artes, he proposito seu ir a pouco e pouco 
reimprimindo os melhores de nossos antigos livros, para os derramar na 
maior copia e pelo infimo preço que possível for. (CASTILHO, 1836, p. 
179) 

                                                           
2 A Confissão de Amélia é livro dentro de outro livro. Inserido ao fim da edição do A Noite do 
Castello, de 1836, Castilho apresenta uma nova forma editorial. A razão é muito simples, além dos 
versos que compõem A Noite, Castilho tinha ainda três poemas a serem publicados, desistiu dos 
dois primeiros por não responder ao seu próprio conceito, assim, escolheu aquele que: “podia não 
me dar gloria, pois que sendo fructo de alheia arvore só me custára o tempo de o andar colhendo, 
mas ao menos hia seguro de contentar, se já passando por minhas mãos não perdêo o sabor que tão 
geralmente o fez gabado” (Castilho, 1836, p. 171). 
      Castilho insiste que esta Conversação não é um prólogo, pois a matéria a ser discutida a 
respeito da situação de mercado, profissão de poeta, tradução e política que “os enfastiados que 
voltem as folhas e vão lá adeante tomar pé onde melhor lhes parecer.” (Castilho, 1936, p. 178)   
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O leitor, objetivo final de toda produção, começa a ganhar importância maior 

aproximadamente no século XVIII, época em que as obras escritas deixavam de ser tarefas 

artesanais para se tornarem, segundo Marisa Lajolo, “atividade empresarial, executada em 

moldes capitalistas, dirigidas para o lucro e dependente de uma tecnologia que custava cada 

vez menos e rendia cada vez mais.” (LAJOLO, 1996, p. 14). Obviamente esta atividade só 

pôde se realizar, continua Marisa, “quando o negócio de livros passou a contar com 

clientela capaz de consumir o produto” (LAJOLO, 1996, p.14). Em Portugal, as mudanças 

das letras desenvolveram-se devagar, modificando-se à medida que o público foi se 

alargando, transformando os impressos desde a produção até a distribuição. As lutas para 

melhoria da qualidade de ensino ampliaram, e o espírito liberal tomou conta dos 

intelectuais, fazendo com que cada vez mais fosse indissociável a política da cultura. A 

tecnologia de novas máquinas e o desenvolvimento da tipografia provocaram uma 

avalanche de novos empreendedores e investidores, como as livrarias e editoras que até 

então dominavam Itália e França, passaram também a concorrer em terras de Ulisses. 

Castilho, que a tudo assistiu, conjugou este tempo como “presente avesso do pretérito” 

(CASTILHO, 1837, p. 16) por ver com desconfiança os movimentos de progresso, 

principalmente no que se referia à moral e à felicidade. A visão castilhiana aponta para o 

indissociável estado literário do estado social, por serem essas duas coisas como alma e 

corpo, logo, não havendo mudança na literatura muito pouco adiantaria a reforma 

mecanicista, como ele bem diz: 

Quantos livros, e quantos bons livros, que nós outros nem 
conhecemos nem já valemos a sopesar, saírão dos nossos prelos, nos 
tempos em que a probidade, e a mansidão, e a concórdia tinham seu 
preço. Um só reinado, e ainda bem chegado a nós, e de rei que por 
bom não se cita, com tanta copia de literatos monumentos nos deixou 
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avergadas as bibliotecas, que dez centos de anos como o presente não 
produziram a decima parte. São os nossos typografos de hoje, se com 
aquelles os comparemos, como os nossos cutileiros de punhaes, 
comparados com os bons armeiros que forjavão espadas como as de 
nossos heroes de boa data, que só com sua pezada presença nos 
maravilhão, a nós, que por nossa verbosa sabedoria, acabaremos de 
desbaratar tantas e tão longes terras, como nelas ganharão esgremindo-
se. (CASTILHO, 1837, p. 17) 

 
 A procura da perfeição deve ser o norte de um indivíduo, e o 

desenvolvimento do mundo em que ele está contido deve ter bases sólidas de moral, 

unindo sempre cabeça e coração. Para Castilho, a missão do poeta era manter a ligação 

entre o passado e o presente, para legar ao futuro o que de boa produção houvesse, pois a 

poesia não era mais algo lúdico, tinha passado a ser trabalho.  

 Neste sentido é que no número 4, do terceiro volume da Revista Universal 

Lisbonense, de 12 de junho de 1845, Castilho anunciou a criação da Livraria Clássica 

Portugueza ou “collecção do melhor do que nos principaes escriptores portugueses, assim prosadores como 

poetas se encontra, por Antonio Feliciano de Castilho, e José Feliciano de Castilho”, cujos volumes 

sairiam com intervalo de oito dias, e atenderiam a um público mais alargado. As impressões 

seguiriam a seguinte ordem: primeiro, alternadamente, os melhores prosadores e os 

melhores poetas, “em cada prosador e em cada poeta, só se aproveitará a nata e o beijinho 

de seus escriptos” (RUL, 1845, p. 570). Desses seriam feitos um tomo ou mais, “com 

formato de 323 e leitura cheia” (RUL, 1845, p. 570), a um preço de 420 réis. Compunham 

ainda o tomo, excertos de cada autor e o juízo crítico de sua obra.  Com isto, esperavam os 

irmãos, criadores da Livraria, em primeiro lugar favorecer a leitura sequencial de “coisas 

sempre formosas e aprasiveis” (RUL, 1845, p. 570), e em segundo, oferecer obras raras, 

com baixo custo, principalmente por causa do formato e mancha no papel, que apenas 

                                                           
3 O formato 32 tem a medida de 12 X 16,5 cm. 
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com contos de réis poderiam ser compradas.  Este tipo de publicação modernizou os livros 

clássicos, tornando-os mais atraentes e mais consumidos. O sucesso da “livraria” foi tanto 

que no ano seguinte, em 1846, os irmãos Castilho apresentaram uma coleção das obras de 

Camões, com preços módicos, ajudando a ampliar a popularidade do autor dos Lusíadas. 

 Voltando a essa preocupação castilhiana de atender ao mercado, vemos que, 

ainda em 1837, atendendo ao pedido de todos aqueles que admiravam a obra de sua 

juventude, Castilho, reimprime o seu livro Primavera, e afirma que uma obra refundida, 

quando a idade e a maturidade já chegaram, já não é a mesma, é outra. No tempo decorrido 

entre os anos de 1822 e 1836, Portugal viveu a Revolução Liberal, a Reação Absolutista – 

Abrilada –, e a Crise sucessória com a Guerra civil. Em 1826, os tradicionalistas dividiam o 

espectro político liberal com os cartistas, estes sempre no poder, até acontecer, em 1836, a 

Revolução de Setembro. Diante de tanta transformação e sofrimento, Castilho comenta 

que os versos doces inspirados na primavera distante já não cabiam mais.   

  
N’estes quatoroze annos, começados a contar aos vinte e dois da minha 
vida, não só se encerrou, e desvaneceo aquella melhor, mais florída e 
derramada parte d’ella, que tanto discrimina, e afasta o período seguinte 
do anterior, senão que ahi se desatou tão desfeito temporal de sucessos 
estranhos, de terrores e calamidades publicas; tantas certezas sairão vãs, 
realisarão-se tantos impossíveis; por tal arte se transtornou e renovou 
ora em bem ora em mal a face do nosso Portugal. (CASTILHO, 1837, 
p. 5) 

 
O que percebemos claramente nos paratextos é um Castilho que não é adepto a 

partidarismos, e sim às lutas sociais, à liberdade de imprensa e ao posicionamento de uma 

literatura nacional. O homem que compôs éclogas e traduziu Ovídio, além de exercer o 

papel de editor, era um homem atento à modernidade do movimento romântico antes 

mesmo de sua formalização, combinando, como diz Alberto Ferreira “as melhores peças do 
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inventário clássico com as formas novas do romantismo.” (FERREIRA, 1971, p. 79) Ele 

sabia que era preciso conquistar o público urbano, frequentador de teatros, mas, 

principalmente, o público alargado, consumidor de jornais e periódicos. Entendia que se o 

teatro exercia poder de fascinação, os jornais e periódicos traziam novidades de consumo 

imediato com suas matérias e ilustrações das mais variadas, caso da Revista Universal 

Lisbonense, que esteve sob sua a direção de janeiro de 1842 a junho de 1845. O mercado do 

livro estava então cerceado e limitado a um público letrado, necessitando de novas 

estratégias de ação, para além da Livraria Clássica Portuguesa. A produção e a difusão do livro 

popular seriam identificadas no segundo quartel do século XIX como, afirma Maria de 

Lourdes Lima dos Santos, “o surto da literatura industrial” (SANTOS, 1985, p. 192), pois foi 

nesse processo de expansão que editores e empresários teatrais entenderam a necessidade de 

organização profissional do mercado livresco. Os escritores e poetas passaram, pois, a ser 

operários da arte.  

Em 1863, Castilho lança uma coleção de poemas sob o título de Outono, que, 

pelo título, poderíamos intuir serem versos com temas sobre a sua velhice, mas não é isso. 

Trata-se, no entanto, de uma recolha de muito que escreveu e traduziu ao longo de sua vida, 

muitos até publicados anteriormente em periódicos. Não sendo, pois, o Outono o livro em 

oposição de tempo de vida à Primavera, por que teria este título? A reposta não é muito 

difícil. A ligação entre as duas estações está na clareza com a qual Castilho expõe a evolução 

pela qual passou o ofício de ser poeta, e falando sobre si mesmo reflete a condição daquela 

geração: 

Se tinha eu nascido ou não poeta para deleitar ouvidos, em boa verdade 
que o não sei; sei porém, e sinto cá dentro, que me talhára Deus poeta de 
acção; poeta operário, um dos exploradores da opulenta mina das utopias; 
um dos fundidores da idea em facto, a quem o mundo costuma insultar 
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emquanto lidam, e agradecer saudoso depois que morrem. (CASTILHO, 
1863, p. 58) 

 
E prossegue no parágrafo seguinte: 

 
A família d’estes artífices, predestinados do futuro, e quase sempre 
preceitos do presente, é numerosa e variada: uns, extorquem segredos á 
natureza physica, e os entregam á indústria; outros, multiplicam por novas 
combinações as forças, os meios, os recursos e os produtos da mesma 
indústria; outros emfim, os menos populares e brilhantes, mas não os 
menos diligentes, nem os menos prestadios, mergulhâmos pelas obscuras 
profundezas do mundo intelectual e moral á procura de verdades, que, 
achadas, colhidas e combinadas, possam um dia actuar em bem e em 
grande destinos essencialmente crescentes da nossa espécie. 
(CASTILHO, 1863, p. 58) 

  

Quem se espantar com estas afirmações de Castilho é porque não o leu bem ou 

não acreditou nas suas metamorfoses internas, apontadas ao longo de seus prólogos ou 

conversações preambulares. Ele acompanhou o desenvolvimento de seu tempo, onde os 

intelectuais que passaram pelas revoluções burguesas se sentiam na obrigação de 

democratizar a educação e o conhecimento. Castilho participou da intervenção cultural na 

ampliação do circuito literário, acompanhando o novo discurso da intelligentsia que tirava 

proveito do desenvolvimento do circuito popular  para dar conta de uma produção mais 

ampla, ligada mais à forma do que ao conteúdo. Tanto a Livraria Classica Portuguesa, como a 

Revista Universa Lisbonense favoreceram novas vias de profissionalização para o homem das 

letras, ao tempo que os gêneros literários como o romance e o folhetim se valorizavam, 

fazendo crescer escritores de camadas mais pobres. 

  Esta comunicação chega ao fim apresentando um António Feliciano de 

Castilho atento às mudanças do tempo, de mercado, e certo de que se imprimia e reimprimia 

seus versos, o fazia com a confiança de ter um público atento e a espera de novas edições 

“mais correcta, emendada, e copiosíssimamente accrescentada.” (CASTILHO, 1837, p. 3). 
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A VIAGEM NO INTERIOR DO SUJEITO, DESLOCAMENTOS E 

DESLOCAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS: UMA ABORDAGEM 

FENOMENOLÓGICA DE “O HOMEM QUE VIAJAVA DE COMBOIO” 

 

Ana Cristina Joaquim

 

  

INTRODUÇÃO 

 

 

 Ernesto Manuel de Melo e Castro, em seu último livro, Neo- Poemas-Pagãos, 

traça um retrato da subjetividade ao longo dos 15 ou 16 poemas que compõem o livro – 

digo 15 ou 16 poemas, já que o soneto nuclear é, de fato, dois sonetos conjugados –  

mediante os aspectos espaço-temporais que, como defende grande parte da tradição 

filosófica, passando por Kant, Husserl, Merleau-Ponty e Heidegger, são os constituintes 

primordiais da nossa percepção e, portanto, são os responsáveis pelo condicionamento da 

nossa existência interior/subjetiva, a partir da qual olhamos para o mundo 

exterior/objetivo. No entanto, os pólos subjetivo e objetivo não figuram, no presente livro, 

como noções conflitantes como ocorre em grande parte da tradição filosófica. Isso, creio, 

se deve ao fato de que o lugar e o momento de onde se fala, de onde se faz poesia é, 

assumidamente, o lugar e o momento da subjetividade. 

 O poeta parece situar o sujeito num espaço-tempo cuja escolha entre a 

sensação e o pensamento, entre o caos e a ordem é inteiramente dispensável, isto é, o 

retrato da subjetividade que o poeta nos oferece pressupõe a complexificação das 

                                                           
 Professora convidada do Departamento de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Gama 
Filho, doutoranda do programa de Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo, sob 
orientação da Profa. Dra. Paola Poma. 
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percepções constitutivas do sujeito. Isso equivale a dizer que, na sua poesia, o binômio 

sensação e caos não se opõe ao binômio pensamento e ordem, de forma que o caos 

próprio aos sentidos da percepção ainda não elaborada pela razão, coexiste com uma 

compreensão que seria da alçada do pensamento ordenado. Ora, como teria dito Merleau-

Ponty a respeito de Cézanne:  

[Ele] não quer separar as coisas fixas que nos aparecem ao olhar de sua 
maneira fugaz de nos aparecer, quer pintar a matéria ao tomar forma, a 
ordem nascendo por uma organização espontânea. Para ele a linha 
divisória não está entre „os sentidos‟ e a „inteligência‟, mas entre a ordem 
espontânea das coisas percebidas e a ordem humana das idéias e das 
ciências. (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 116). 

 Este espaço-tempo em que o sujeito, a um só tempo se situa e se define, 

lugares e momentos em que os sentidos e a inteligência não se apresentam como os pólos 

de uma oposição, mas, diversamente, são os constituintes complementares dessa busca pela 

expressão da subjetividade, aparecem de maneira exemplar na temática da viagem, o que 

aparece de forma explícita nos poemas “DESLOCAÇÕES”, “DISTÂCIAS”, “O 

HOMEM QUE VIAJAVA DE COMBOIO”, ou ainda de forma implícita, isto é, como 

variações sobre reflexões acerca do espaço/tempo em “POST-SCRIPTUM”, “RE-

SITUAÇÕES”, “CAMINHOS”, “DESLOCAMENTOS”, “QUADRADO TERRA”, 

“RÁPIDAS VISÕES COSMOGÔNICAS”. O sujeito em trânsito, por um espaço-tempo, 

sob os auspícios dos sentidos e da inteligência, cujo situar-se é também um definir-se, 

como dissemos a pouco, por isso a ênfase na subjetividade.  
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I. A VIAGEM 

  

 

 Em “O HOMEM QUE VIAJAVA DE COMBOIO”, um poema 

conceptual-gráfico, como o poeta faz questão de frisar, a viagem figura de maneira 

exemplar essa conjunção espaço-temporal, além de colocar em suspenso o nosso hábito, o 

que ocorre de maneira enfática: as coisas não são percebidas nos termos de sua existência 

necessária e inabalável, mas, em lugar disso, o poeta se permite uma meditação que situa 

nossa percepção para aquém ou para além da humanidade constituída, o que fica evidente 

logo no início do poema:  

o homem que viajava de comboio não sabia que o/ comboio tinha cinco 
carruagens de trás para a/ frente e quatro se contadas da frente para/ 
trás. tal/ facto alheio às mais elementares/ ou complexas/ formas de 
contagem e de/ visão geométrica nunca/ encontrou uma explicação 
aceitável nem por/ pitagóricos, cabalistas, geômetras/ euclideanos ou/ 
não-euclideanos ou pelo mais simples e comum dos/ sensos comuns. 
(CASTRO, 2010, p. 111).  

e ainda:  

O comboio andava sempre para a/ frente tanto/ quando ia para lá 
como/ quando vinha para cá./ andava sempre para a frente andando 
alternadamente nos dois sentidos. Só o número de carruagens é que 
variava: ou quatro ou cinco. Até/ que um dia alguém afirmou que 
estávamos todos/ enganados pois o comboio só tinha uma/ carruagem. 
(CASTRO, 2010, p. 111-112).  
 

 É conveniente citar aqui as palavras de Merleau-Ponty: “Em si „invertido‟, 

em si „direito‟ evidentemente não significam nada” (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 332). 

De acordo com a fenomenologia, cabe ao sujeito da percepção instituir o que seria o 

„invertido‟ e o que seria o „direito‟ de uma dada percepção. No entanto, ainda da 

perspectiva fenomenológica, seríamos herdeiros de um condicionamento 
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histórico/científico/cultural, responsável por determinar e fazer crer „necessárias‟ noções 

como posicionamento, sucessão, distância, proximidade, obliqüidade e, no caso do poema 

em questão, o que parece estar em evidência é, justamente, a suspensão dessa idéia de 

necessidade, o que ocorre mediante uma fissura no modo de percepção habitual. 

 Ora, essa fissura no modo de percepção habitual é evidenciada no poema: 

“Mas uma outra característica quase passava despercebida (...)” (CASTRO, 2010, p. 111), 

ou seja, aquilo que QUASE não é percebido é sublinhado pelo poema, em outras palavras, 

a percepção que QUASE nos escapa é retomada como mote.  

 Assim como a fissura, a reflexão promovida por ela nos conduz a uma espécie de 

investigação que tangencia a experiência primordial, no sentido de que são desconsideradas, 

do começo ao fim do poema, todas as possíveis respostas (vale retomar: “nunca/ 

encontrou uma explicação aceitável nem por/ pitagóricos, cabalistas, geômetras/ 

euclideanos ou/ não-euclideanos ou pelo mais simples e comum dos/ sensos comuns.” 

(CASTRO, 2010, p. 111) para uma pergunta que sequer havia sido colocada antes da leitura 

deste texto: “o homem que viajava de comboio só tomou/ conhecimento destes factos 

quando leu este/ texto no intervalo entre duas estações não/ consecutivas (...)” (CASTRO, 

2010, p. 113) e, mais adiante, “Por isso, quando leu/ aquele texto ficou normalmente 

perplexo/ embora já estivesse até de mais do que o que/ seria para desejar, habituado a não 

prestar/ atenção às diferenças” (CASTRO, 2010, p. 113) e, ainda: “Assim pensou que seria 

melhor / reler o texto para se certificar (...)” (CASTRO, 2010, p. 113). Estes trechos que 

acabamos de citar evidenciam o caráter metalingüístico do poema e, mais que isso, o seu 

caráter elucidativo: a arte, mediante o artista – o escritor, no caso – interpreta e essa 

interpretação nunca ocorre descolada do sujeito da percepção, isto é, não deve ser pensada 
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fora dos sentidos, que como ocorre no presente caso, vale insistir, operam com uma 

ruptura em relação à percepção habitual. O que fica evidente, se atentarmos para estes 

trechos metalingüísticos, é que o texto se apresenta, a um só tempo, como desestabilizador 

e como estabilizador: ele desestabiliza já que desloca o sujeito para uma percepção 

inesperada (em relação à percepção habitual) e, simultaneamente, ele estabiliza, isto é, se 

transforma no guia de leitura para um mundo/texto percebido sob novos aspectos, já que, 

como vimos, o homem que viajava de comboio achou por bem reler o texto para se 

certificar. 

 Ainda sobre estes trechos que consideramos metalingüísticos, vale 

evidenciar o uso dos dêiticos „este‟ e „aquele‟ para se referirem ao mesmo objeto/texto: 

num primeiro momento temos “quando leu este texto” e, poucas linhas a seguir, temos 

“quando leu aquele texto”. Por fim, temos “Assim, pensou que seria melhor reler O texto”, 

em que o uso do artigo definido parece situar o texto para além da dimensão espacial 

(próximo/distante) na qual ele aparece inicialmente. A flutuação espacial, que se manifesta 

primeiramente numa aproximação, em seguida num distanciamento, e por fim fora do 

espaço, por assim dizer, alcança seu clímax na conjunção com a flutuação temporal:  

O homem que viajava de comboio não tomou/ conhecimento destes 
factos mas outros se lhe/ impuseram sob a forma do passado e do/ 
futuro. Não havia dúvida que o comboio era/ o tempo, a máquina do 
tempo, por isso nada/ estava certo e tudo estava certo. (CASTRO, 2010, 
p. 115).  
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II. O HOMEM 

 

 

 Flutuação espaço-temporal que, por sua vez, redunda numa flutuação da 

própria subjetividade, uma vez que o sujeito dotado de todas as certezas é também o 

sujeito carente de todas as certezas: ora, se tudo é certo, nada é certo, pois „tudo‟ e „nada‟ 

dissolvem a possibilidade de considerar o particular e, por conseguinte, de julgar aquilo que 

seria certo e aquilo que não seria certo. A subjetividade flutuante, portanto, reflete a 

flutuação do tempo e do espaço. 

 Sobre o espaço, vale retomar a seguinte reflexão de Merleau-Ponty:  

É fácil mostrar que uma direção só pode existir para um sujeito que a 
traça, e um espírito constituinte tem eminentemente o poder de traçar 
todas as direções no espaço, mas atualmente ele não tem nenhuma 
direção e, por conseguinte, nenhum espaço, na falta de um ponto de 
partida efetivo, um aqui absoluto que possa, pouco a pouco, dar um 
sentido a todas as determinações do espaço. (MERLEAU-PONTY, 
1996, p. 333). 

 Essa reflexão coloca em destaque as sucessões espaciais, para as quais 

chamamos atenção por meio dos dêiticos e do artigo definido, e para essa possibilidade 

inicial de flutuar no espaço, sem determinação alguma, sem absoluto algum, o que, no 

limite, operaria com uma diluição do sujeito constituído, como vimos. Vale frisar, porém, 

que quando dizemos que há a „diluição do sujeito constituído‟ em nada nos aproximamos 

de uma idéia, muito recorrente, do sujeito como vítima ou alvo de „fatores externos‟ que 

ocasionariam essa diluição, e que condenariam esse mesmo sujeito ao desamparo. Pelo 

contrário, essa diluição, defendemos aqui, ocorre quase como que ativamente, em outras 

palavras, o sujeito poético/reflexivo tenderia a desestabilizar-se para, a seguir, se re-

estabilizar, num movimento de reflexão continuada. Dito isso, prosseguimos dizendo que a 
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ausência de referência espaço-temporal e a conseqüente diluição do sujeito constituído 

tornam-se bastante evidentes na página subseqüente do poema, em que o texto 

apresentado inicialmente é também ele diluído ou „descontituído‟, mediante um processo 

de embaralhar as mesmas palavras que até então haviam sido apresentadas de modo 

ordenado, como podemos observar, no trecho: “Por isso quando leu aquele / obviamente 

os da quinta carruagem quando/ a havia e quando sempre certo para cada/ estação, para lá 

e para cá”. E a retomada de um eixo possível, isto é, a reconstituição ocorre no texto no 

momento em que aparece, pela primeira vez, o aspecto temporal, tal como citamos há 

pouco. Acerca do tempo, parece não haver dúvidas de que ele mantém uma relação de 

dependência com o espaço:  

Se/ nos deslocarmos de costas vemos pela janela sempre o passado, cada 
vez mais distante/ mais distante. Se nos deslocarmos de frente/ veremos 
sempre o futuro chegar/ vertiginosamente até nós transformando-se/ 
em presente que logo desaparece dando/ lugar a mais futuro. (CASTRO, 
2010, p. 115). 

 Mais uma vez, citamos Merleau-Ponty:  

Se o observador, situado em um barco, segue a corrente, pode-se dizer 
que com a corrente ele desce em direção ao seu porvir, mas o porvir são 
as paisagens novas que o esperam no estuário, e o curso do tempo não é 
mais o próprio riacho: ele é o desenrolar das paisagens para o observador 
em movimento. Portanto, o tempo não é um processo real, uma 
sucessão efetiva que eu me limitaria a registrar. Ele nasce da minha 
relação com as coisas. (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 551).  

 Pensar o espaço e o tempo como noções interdependentes e construídas 

subjetivamente permite pensá-las como mutáveis. Mais que isso: pensar o espaço e o tempo 

a partir do sujeito da percepção é, antes de tudo, pensar o sujeito da percepção, o que é 

evidenciado no poema mediante as „referências‟ explicitadas ao fim: “… o homem que 

viajava de comboio considerou complexamente que o comboio era ele próprio”, “… que 

ele era o seu próprio comboio”, “… que o próprio ele era o comboio”, “… que o comboio 
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é ele próprio que escreve a viagem do passado e a viagem do futuro”, “… que escrever é 

ver em pleno dia a raiz da noite” (CASTRO, 2010, p. 118).  

 

 

III. A LINGUAGEM 

  

 

 Vale ainda retomar, neste fim de poema, a reflexão metalingüística e a 

capacidade elucidativa da qual a escritura é dotada: ora, escrever é o ato pelo qual se torna 

possível ver nas coisas o seu avesso, isto é, ver a raiz da noite em pleno dia, novamente, o 

inesperado, a fissura na percepção habitual. 

 Por fim, vale ressaltar o caráter conceitual gráfico do poema, que faz com 

que o tema da percepção como constituinte do sujeito seja vivenciado no ato mesmo da 

leitura. A começar pelo „lugar‟ que o poema ocupa no livro: “O HOMEM QUE VIAJAVA 

DE COMBOIO” situa-se depois do “SONETO NUCLEAR”, momento em que o livro 

passa a ser lido „ao contrário‟ e, as páginas devem ser viradas da esquerda para a direita, o 

que promove um estranhamento de partida. As duas primeiras páginas do poema são 

compostas por variados tamanhos de letras, de modo que a cada linha o tamanho da fonte 

se modifica, não apenas enfatizando o rompimento com a regularidade espacial das 

palavras na página, mas possibilitando uma postura diversa do leitor diante do texto, já que 

este modo inabitual de composição permite uma resposta do leitor que pode se manifestar 

na diversidade de tons e volumes na leitura do poema. Adiante, após uma página de texto 

em itálico e tamanho uniforme, nos deparamos com uma próxima página, de texto 

igualmente em itálico e tamanho uniforme, ou seja, visualmente semelhante à anterior, em 
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que, no entanto, o texto anteriormente apresentado ocorre, „embaralhado‟, como citamos 

acima, o que, numa primeira leitura, dá a impressão de uma leitura estranhamente 

„repetida‟. Esse estranhamento diante do inabitual para o qual o leitor é lançado a cada 

momento da leitura é advertido pelo poeta, quando diz sobre o viajante: “Por isso quando 

leu/ aquele texto ficou normalmente perplexo/ embora já estivesse até de mais do que/ 

seria para desejar, habituado a não prestar/ atenção às diferenças” (CASTRO, 2010, p. 

113). Ora, o viajante, portanto, é também o leitor, que percorre o tempo e o espaço do 

texto, sendo convocado a prestar atenção às diferenças. 

 Nestas últimas considerações, vale ressaltar que, no poema, assim como na 

fenomenologia, a existência é considerada enquanto percurso espaço-temporal nas 

representações subjetivas. Como afirma Husserl:  

efetivamente não tem sentido algum falar de coisas que simplesmente 
existem e apenas precisam de ser vistas; mas que „meramente existir‟ são 
certas vivências da estrutura específica e mutável; que existem a 
percepção, a fantasia, a recordação, a predicação, etc., e que as coisas não 
estão como num invólucro ou num recipiente, mas se constituem nelas 
as coisas (...), (HUSSERL, 1986, p. 32) 

isto é, as coisas são desconsideradas do ponto de vista objetivo, o que implica, 

necessariamente numa guinada para o interior do sujeito da percepção, que reflete, imagina 

ou recorda para, a partir daí, poderem ganhar significação e serem, possivelmente 

ressignificadas. 
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ROUSSEAU, BALZAC E CAMILO: A CRÍTICA SOCIAL EM DEBATE 

 

  Ana Luísa Patrício Campos de Oliveira1 

 

Como é sabido, Honoré de Balzac e Camilo Castelo Branco são escritores 

fundamentais para uma compreensão aprofundada da literatura oitocentista elaborada em 

França e Portugal. Isto porque, ambos os romancistas inauguram, em suas respectivas 

literaturas nacionais, a profissão das letras, decorrência imediata da ascensão política, 

econômica e artística da burguesia (Cf. HAUSER, 1973).  

Para além dessa semelhança histórico-social, podemos notar ainda algumas 

outras presentes em suas obras literárias, quais sejam: a finalidade de retratar e de estudar, 

sistematicamente, o “homem em função de seu meio social” (CASTRO, 1960, p. 21), por 

meio da descrição e da análise das sociedades francesa e portuguesa oitocentistas, 

respectivamente; a constituição verossímil das personagens, “tipos” (CASTRO, 1960, p. 31) 

sociais que fazem possível o intuito de crítica social; o retorno das personagens em 

diferentes romances – procedimento que permite que elas sejam abordadas em diversas 

fases de suas trajetórias e em distintos contextos sociais (Cf. BUTOR, 1974); e semelhante 

estrutura narrativa – baseada na “localização da ação – apresentação das personagens – 

desenvolvimento da ação – desenlace” (CASTRO, 1960, p. 151).  

Contudo, ao operarmos um estudo comparativo entre os cânones romanescos 

de Balzac e Camilo, podemos notar que nem somente de pontos de convergência se pauta 

a comparação entre a literatura balzaquiana e a camiliana. De fato, existe uma diferença 

                                                           
1 Mestre em Literatura Portuguesa e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo (USP). 
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marcante, justamente no que diz respeito ao modo como ambos dialogam, ao tecerem suas 

críticas sociais, com a teoria rousseauniana do bom selvagem2, consoante a qual o homem 

possui uma bondade atávica, mas o convívio social regido pelo interesse pessoal e, muitas 

vezes, financeiro, degenera esse componente inaugural. 

Em outros termos, durante a leitura pormenorizada de algumas obras 

balzaquianas e camilianas, observamos que existe um modo diverso de se operar a análise 

das personagens e da sociedade que as circunda, uma divergência que aponta para uma 

forma dessemelhante de diálogo com a teoria rousseauniana do bom selvagem. Sob nosso 

ponto de vista, algumas personagens balzaquianas conseguem manter algo de sua bondade 

e inocência naturais mesmo imersas em um meio social argentário e corrupto, algo que não 

ocorre na ficção camiliana, obra que apresenta personagens muito mais marcadas pela 

corrupção e pelo ensimesmamento advindos do convívio social. Nesse sentido, temos um 

afastamento balzaquiano, na mesma medida em que ocorre uma aproximação camiliana, a 

propósito do conceito rousseauniano da bondade natural.  

Assim posto, a fim de vislumbrarmos como se opera essa diversa forma de 

composição crítica social presente nas narrativas balzaquianas e camilianas e também o 

modo como essas dessemelhantes tessituras críticas dialogam, uma aderindo e outra se 

desviando do pensamento rousseauniano acima apontado, faremos uma breve apreciação 

de dois romances, o balzaquiano Le Père Goriot (1834) e o camiliano Estrelas Funestas (1862), 

mais especificamente de algumas figuras paternas: o pai Goriot e os pais Maria das Dores e 

Gonçalo Malafaya, personagens que, imersas em sociedades marcadas por interesses 

pessoais e financeiros, relacionam-se com suas filhas de modo acentuadamente díspar. 

Assim sendo, passemos às análises. 

                                                           
2
 Teoria expressa no “Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens.” (Cf. ROUSSEAU, 1999). 
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Em Le Père Goriot, temos a narração da trajetória de Goriot, um ancião viúvo, 

comerciante e fabricante de massas da Itália, pai de duas meninas, Anastasie e Delphine, 

que se retirou rico do comércio e foi viver em uma pequena pensão burguesa parisiense, a 

Pensão Vauquer. 

De fato, trata-se de um pai que ama suas filhas incondicionalmente, mas cujo 

amor é unilateral, pois suas filhas só recorrem a ele quando precisam de algo e não por 

saudade ou afeição desinteressada. Com efeito, elas sempre recorrem financeiramente ao 

pai quando necessitam de dinheiro para resolver quaisquer questões pessoais que não 

podem ser reveladas aos seus maridos. Elas continuamente visitam seu pai para pedir mais 

e mais dinheiro e este vai se desfazendo, pouco a pouco, de toda a sua fortuna em nome do 

bem estar de suas filhas.  

Todavia, apesar da indiferença delas, Goriot não cessa sua decadência 

financeira em nome de sua prodigalidade paterna. E esse movimento descendente só 

encontra seu fim quando ele já não tem mais nenhum bem e agoniza em seu leito: as filhas 

sugam todo e qualquer dinheiro do progenitor e este, por não ter mais como provê-las, 

acaba tendo uma congestão cerebral e, em uma cena de profunda angústia na qual assume a 

responsabilidade pela ambição sem limites de suas filhas, Goriot desabafa: 

 

─ [...] Minhas filhas! Minhas filhas! Anastácia, Delfina! Quero vê-las. 
Masndem busca-las à força, pela polícia! A justiça está a meu favor, tudo 
está a meu favor, a natureza e o Código Civil. Protesto! A Pátria perecerá 
se os pais forem pisoteados. É claro. A sociedade e o mundo estão 
baseados na paternidade. Tudo desabará, se os filhos não amarem seus 
pais. Oh! Vê-las, ouvi-las, não importa o que me digam, contanto que 
ouça sua voz. Isso acalmaria minhas dores. [...] Vivi apenas para ser 
humilhado, insultado. Amo-as tanto, que suportei todas as afrontas com 
que me cobravam alguma alegriazinha humilhante. Imagine um pai ter de 
esconder-se para olhar para as filhas! Dei-lhes minha vida, e hoje não 
podem dar-me uma hora! Estou com sede e fome, meu coração está 
ardendo e elas não vem amenizar minha agonia, pois estou morrendo, 
sinto que estou.[...]. Sou um miserável, estou sendo castigado justamente. 
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Sou o único culpado pela conduta de minhas filhas, arruinei-as. Hoje 
querem os prazeres, como antigamente queriam doces. [...] Nunca 
tiveram a mínima contrariedade.  [...] (DE BALZAC, 1954, p. 217).  

 

Nesse sentido, estamos diante de uma personagem balzaquiana que possui 

atitudes benevolentes e abnegadas para com suas filhas, um comerciante avaro que coloca 

seu sentimento paternal acima de tudo, mesmo estando envolto a uma sociedade capitalista 

calcada no poder do dinheiro e do status social. 

Desse modo, temos em Le Père Goriot uma personagem protagonista que 

exemplifica de maneira cabal o modo de crítica social operado na obra balzaquiana, uma 

literatura que crê ser possível manter algo de bom e desinteressado junto ao caráter 

humano, ainda que este esteja imerso em uma sociedade escusa pautada pelo poder 

degenerativo do capital. Uma visão de mundo que em muito se afasta da teoria 

rousseaniana do bom selvagem, que veicula ser incompatível ao homem em sociedade a 

bondade e a abnegação.  

Em síntese, por meio da análise da personagem Goriot, podemos afirmar que 

na ficção balzaquiana há uma crítica social que acredita na potencialidade benevolente do 

ser humano, algo que em muito se afasta do pensamento rousseauniano que não vislumbra 

possibilidade da manutenção da bondade humana em meio ao convívio social degenerador. 

Mundividência literária esta que não está presente, como veremos, na literatura camiliana, 

obra na qual encontramos personagens caracterizadas pelo interesse pessoal e financeiro e 

que usam expedientes nada louváveis e até mesmo cruéis para levarem a cabo seus desejos 

egocêntricos. Passemos, então, à análise. 

Em Estrelas Funestas, temos a história de um casal de primos, Maria das Dores e 

Gonçalo Malafaya, cujo casamento se deu de forma obrigada pelo poder paterno, um 

enlace imposto pelos pais de ambos que queriam manter unidas todas as propriedades e 
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haveres da família. De fato, nenhum dos dois queria esta união, pois já tinham outros 

amores e, tão logo ela se realizou, a vida dos dois se tornou um caos: Gonçalo sente uma 

saudade infinita de sua amada Beatriz, a filha de um conde com a qual não pôde se casar, e 

Maria das Dores inventa os pretextos mais estapafúrdios para infernizar a vida de Gonçalo, 

marido que ela não quer para si. E, dessa união tão desarmoniosa e infeliz, nasce uma filha, 

Maria Henriqueta, que logo aprende a ter medo das loucuras da mãe:  

 

O amor de Maria das Dores pela filha tinha acessos de doudice. 
Acontecia arrancar-lha dos braços da ama, quando receava que os boléus 
e tombos, em que a mãe a trazia do seio para o regaço, lhe tolhessem a 
criança. A menina ganhara uns medos tais, que dava a fugir, quando lhe 
podia cortar as voltas. Estes passos, algumas vezes, lhe custavam 
castigos, que tornavam a inocente cada vez mais assustadiça. [...] 
(CASTELO BRANCO, 1984, p. 897).  

 

Nesse sentido, temos na personagem Maria das Dores uma figura nada 

maternal, que impõe medo a sua filha dado o seu comportamento intempestivo e furioso. 

Contudo, o relacionamento da filha com o pai não é o mesmo: 

 

[...] Com o pai era diferente o apego de Maria. Mal lhe ouvia a voz e 
corria-lhe aos braços, e saltava-lhe neles, como se quisesse librar-se ao ar, 
e ir-se alando, de nuvem em nuvem, até esconder-se no Céu! [...] 
(CASTELO BRANCO, 1984, p. 897).  

  

A partir da leitura deste excerto, poderíamos inferir que se trata de um 

relacionamento afetuoso entre pai e filha. Contudo, o narrador camiliano chama a atenção 

do leitor para o fato de que este sentimento não é, de fato, genuíno, pois ele é, em verdade, 

um modo encontrado por Gonçalo Malafaya de ferir sua mulher, que se corrói de ciúmes 

do amor que ela pensa ser despendido pelo marido para com a filha: 
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[...] Deste amor ao pai, eram mais que muito frequentes os reparos de 
Maria das Dores, que desfechavam em disparates de louco ciúme, e 
declamações contra a Providência que nem sequer lhe deixava os afagos 
de sua filha. Gonçalo respondia acarinhando ainda mais a criança, talvez 
com malicioso prazer; mas cara lhe saía a malícia, que ouvia impropérios 
sem conta nem medida, e a muito custo salvava a menina da vingança da 
mãe, fula de raiva. (CASTELO BRANCO, 1984, p. 897).   

 

Dessa forma, estamos diante de pais que, segundo a voz enunciativa, não 

despendem afetos sinceros para com sua filha: Maria das Dores é uma mãe que não se 

importa com o bem estar de sua filha e que lhe incute medo dadas as suas atitudes 

disparatadas, bem como Gonçalo é um pai que faz do amor filial um modo de atingir sua 

mulher que tanto lhe inferniza a vida. Pais que se mostram ensimesmados e que fazem de 

sua única filha uma peça em seu jogo de interesses conjugais. E, com o passar da narrativa, 

Maria Henriqueta se torna cada vez mais um joguete na mão dos pais: Gonçalo decide 

casá-la à força com um conde por interesse social e Maria das Dores, por “ânimo 

contraditório” (CASTELO BRANCO, 1984, p. 969) ao marido, muda de papel e passa a 

defender a filha.  

De fato, Maria Henriqueta se enamora de Filipe Osório durante o período em 

que estuda em Lisboa. Entretanto, apesar de tratar-se de um homem com linhagem e 

posses, Gonçalo Malafaya decide que Maria Henriqueta não pode se unir a Filipe e deve se 

casar com o Conde de Monção para se tornar nobre, uma atitude paterna impositiva que 

leva a vida de Maria Henriqueta a se tornar uma sucessão de infortúnios, uma vez que ela 

decide não obedecer ao pai e este leva às últimas consequências um plano de vingança.  

Vejamos como esses acontecimentos decorrem: Maria Henriqueta enfrenta o 

pai, Filipe deserta de um regimento português e ambos fogem para a Espanha, onde se 

casam e têm uma filha, Rosalinda. Maria das Dores crê ter convencido Gonçalo a perdoar a 

filha e a manda retornar, mas este planeja se vingar com todas as suas forças de sua filha 
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traidora: o pai pretende denunciar o desertor e trancafiar a filha e a neta em um convento. 

Quando eles voltam a Portugal, os sucessos se precipitam e Gonçalo executa sua vingança: 

Filipe é preso, Maria Henriqueta e a filha são enclausuradas em um convento e o 

casamento dos dois é contestado judicialmente, visto que ele foi realizado por um padre 

parente de Filipe e sem o consentimento do progenitor de Maria.  

Quase em seguida à prisão, Rosalinda morre no claustro e Maria sofre 

profundamente pela ausência da filha e do marido. Contudo, Filipe é libertado e leva Maria, 

já muito debilitada, em fuga, de volta à Espanha. E, em uma reviravolta final, o Conde de 

Monção, que nunca perdoara ter sido preterido por Filipe, finda por matar o rival. Maria, 

viúva, retorna a Portugal, tem uma conversa derradeira com o pai que a esta altura já se 

encontra insano e este, de forma conturbada, pede-lhe perdão. Por fim, ao cabo de alguns 

meses, Maria Henriqueta morre em companhia de sua mãe, que ainda vive “doze anos, 

senão contente, com aparências de resignada” (CASTELO BRANCO, 1984, p. 1026). 

De fato, nessa obra camiliana, encontramos personagens paternos 

ensimesmados e que agem até mesmo com requintes de crueldade para com seus filhos. 

Uma postura adotada pelas figuras camilianas de Estrelas Funestas e que demonstra a 

mundividência literária presente nesse romance: aqui temos uma visão de mundo que não 

crê na potencialidade benevolente do ser humano em meio a um ambiente social corrupto. 

Isto porque, temos entes ficcionais que parecem muito mais acometidos da degeneração 

social apontada por Rousseau do que a personagem balzaquiana que analisamos. Com 

efeito, nesse romance camiliano, o interesse social e financeiro sobreleva nas relações 

interpessoais de forma muito mais acentuada do que na narrativa balzaquiana, uma vez que, 

em Estrelas Funestas, os entes ficcionais possuem atitudes e caráteres muito mais 

mesquinhos e ensimesmados do em Le Père Goriot: a bondade e a abnegação que vemos no 
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pai Goriot é inexistente nos pais Gonçalo Malafaya e Maria das Dores, personagens que 

agem de acordo com seus próprios interesses, sejam eles de ordem pessoal, social ou 

financeira. 

Em síntese, estamos diante de narrativas oitocentistas que em muito diferem 

no modo de composição crítica social, sendo a crítica balzaquiana mais distante e a 

camiliana mais próxima do conceito rousseauniano do bom selvagem: na literatura 

balzaquiana há uma maior crença na potencialidade benevolente do ser humano, mesmo 

estando ele imerso na sociedade francesa capitalista do século XIX; já na obra camiliana, 

temos personagens muito mais egocêntricas e corrompidas pelas relações materiais 

advindas da argentária sociedade portuguesa oitocentista. Nesse sentido, podemos notar 

que Balzac e Camilo, imbuídos de um mesmo intuito de analisar as sociedades que os 

circundam, concatenam diversas visões de mundo acerca dos efeitos sociais no homem e, 

com isso, dialogam de forma dessemelhante com a filosofia de Rousseau. Escritores 

autênticos que, a partir de um mesmo objetivo fulcral de crítica às sociedade que os 

circundam, compõem obras com mundividências literárias singulares e que findam por 

particularizar, de forma marcante, ambos os legados romanescos. 
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ORIBELA: RESISTÊNCIA FEMININA NO BRASIL PORTUGUÊS  

 

Ana Maria de Gouveia Almeida1 

 

 

Platão, em O Banquete, ao mencionar o discurso de Pausânias sobre a natureza 

do Amor dividido em duas esferas, a de Pandemio e a de Urânio, relata que a última está 

incluída apenas no macho, “afeiçoando-se ao que é de natureza mais forte e que tem mais 

inteligência” (PLATÃO, 1970, p.109), reforçando assim o estereótipo da fêmea como ser 

frágil e subalterno. Essa visão sexista passou pelos tempos e é encontrada na literatura, 

especialmente referente ao Brasil do século XVI, nas primeiras décadas da colonização 

portuguesa. 

Os primeiros anos da colonização da América pelos portugueses caracterizaram 

um período de grandes desafios, principalmente para as mulheres que aqui chegaram pré-

destinadas a constituir família de acordo com as exigências da Igreja. Na Europa católica e 

no Brasil, a mulher era considerada objeto de posse, de prazer masculino, pois o prazer da 

mulher estava ligado ao pecado, e de procriação. Nesse sentido, a união com a mulher 

branca e pura significava a pureza da „raça‟ e também a prova inconteste de temor a Deus 

indispensável a um bom cristão. Nessa época, as mulheres solteiras eram simples moeda de 

troca nos interesses da família. O pai e os irmãos eram os senhores e as filhas deviam se 

comportar como um vassalo dócil. A sua honra e bom nome cresceriam na medida em que 

                                                           
1 Universidade Federal de Viçosa. Graduada em Letras e Especialista em Linguística e Literatura 
Comparada. 
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se esmerasse na fidelidade, submissão e serviço da casa. Esse patriarcalismo, legitimado, ao 

longo da história, pela Igreja, era o responsável pela situação da mulher em condições 

restritas aos afazeres domésticos ou ao convento, favorecendo o poder masculino em 

detrimento do feminino: 

O mundo sempre pertenceu aos machos. (...) Já verificamos que 
quando duas categorias humanas se acham presentes, cada uma 
delas quer impor à outra sua soberania; quando ambas estão em 
estado de sustentar a reivindicação, cria-se entre elas, seja na 
hostilidade, seja na amizade, sempre na tensão, uma relação de 
reciprocidade. Se uma delas é privilegiada, ela domina a outra e 
tudo faz para mantê-la na opressão. Compreende-se, pois, que o 
homem tenha tido vontade de dominar a mulher. (BEAUVOIR, 
2009, p.99) 

 

Nos primeiros anos da colonização portuguesa, vieram para o Brasil  

representantes da  Igreja para organizar e regrar a sociedade. À mulher foi imposta uma 

nova conduta para que fosse aceita na sociedade que surgia. Foi-lhe imposto o 

confinamento caseiro, como deveria se comportar em público, como deveria andar e  para 

onde olhar. Para ser aceita como uma mulher "direita", deveria se comportar como a Igreja 

determinava.  

As mulheres casadas tinham três importantes deveres: amar o marido e viver 

em paz com ele; conhecer as regras de conduta que lhes permitem conservar e aumentar o 

amor; dar ao marido e a toda gente em geral provas desse amor (o dever de amar o marido 

parece assentar primeiramente numa razão bastante pragmática; a de que quem o não fizer, 

em vez de viver em paz, terá o inferno em vida (LEAL, 1986). Acrescenta ainda a autora 

que,  

...quanto ao comportamento, as mulheres deviam estar junto dos 
maridos sempre que a lealdade e o amor o exigissem; deviam ser 
humildes para com eles em todos os atos e palavras; deviam 
obedecer-lhes incondicionalmente; e deviam-lhes solicitude em 
tudo o que fosse de interesse deles. (LEAl, 1986, p.770). 
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Verifica-se na História que, decorrido meio século da descoberta do Brasil, a 

povoação brasileira era constituída por portugueses, que mantinham características 

europeias (ou alguns já semiaculturados), indígenas e filhos de portugueses com índias ou 

com escravas negras. Preocupado em legitimar as uniões e a descendência lusitana, Padre 

Manuel de Nóbrega solicitou ao rei que enviasse mulheres, “ mesmo de mau proceder com 

a finalidade de casá-las na terra” (WEHLING; WEHLING, 2005, p.242). A partir dessa 

carta, Ana Miranda escreve Desmundo,em 1996, com personagens ricos em verossimilhança, 

explorando aspectos referentes à religiosidade, à sexualidade, ao amor, à nova terra, à 

existência feminina imersa em arranjos patriarcais. 

Essa obra, a que Hutcheon (1988) chamou de metaficção histórica por ser uma 

estratégia de releitura da história a partir de perspectivas que foram frequentemente 

excluídas dos relatos oficiais, insere-se entre aquelas pós-coloniais, cuja preocupação é com 

o lugar e o deslocamento, isto é, o desenvolvimento ou a recuperação de uma relação entre 

o indivíduo e o lugar. O pós-colonialismo é uma teoria que tomou grandes proporções pelo 

seu forte apelo e identificação com vozes das culturas e dos segmentos sociais periféricos 

dentro da lógica imperialista. Essa busca de descentramento é uma tentativa de “ouvir” as 

“margens”, incluindo todas as minorias raciais, as mulheres e os homossexuais. 

A obra Desmundo discute as representações da colonização do Brasil nas 

primeiras décadas, como a luta entre cristãos e índios, as calamidades que cometidas contra 

os nativos e os degredados, principalmente as mulheres, etc., na voz da narradora Oribela, 

uma das órfãs portuguesas que, em1570, vieram para o Brasil para se casarem com colonos 

e, assim, garantir a pureza racial dos descendentes de portugueses. Pretende-se, pois, nesse 

texto, uma leitura focando a relação dessas órfãs, principalmente Oribela, narradora e 

protagonista, com os também portugueses que aqui estavam, com o intuito de verificar se 
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havia resistência dessas mulheres à submissão imposta pelo patriarcalismo e como isso 

ocorria. 

Segundo Bosi, o sentido de resistência apela para a força de vontade que resiste 

a outra força, exterior ao sujeito; resistir é opor a força própria à força alheia. A resistência 

é estética quando o narrador explora uma força catalisadora da vida em sociedade: os seus 

valores. O homem que interfere na trama social julgando-a e, não raro, pelejando para 

alterá-la, só o faz enquanto é movido por valores, que repelem e combatem os respectivos 

antivalores, como despotismo, iniquidade, hipocrisia, covardia e traição. 

No texto escrito, afirma Bosi (2002), o narrador cria, de acordo com seu desejo, 

representações do bem, do mal ou ambivalentes. A partir do momento em que o 

romancista molda a personagem, dá-lhe aquele tanto de caráter que lhe confere alguma 

identidade no interior da trama. A resistência está diretamente relacionada com esse ponto 

de vista. A narrativa de Desmundo traz para o século XX as atitudes de resistência de uma 

jovem sensível, de personalidade forte, do século XVI, Oribela, menina pobre e órfã, que 

tinha valores decorrentes de boa formação religiosa, uma intuição do que era e do que não 

era justo nas regras patriarcais impostas às mulheres.  

Depois de meses no navio Senhora Inês, em situação precária, chegaram ao Brasil 

Oribela, Urraca, Isobela, Bernardinha, Tareja e Pollonia. A narradora e protagonista 

Oribela, “a vista de uma colina distante” nas terras brasileiras, sonha com os benefícios que 

terão e diz para si mesma: 

beber água fresca, água fresca, água fresca, água fresca 
águafrescáguafresca molhar as mãos, as ventas, derramar o que 
fosse, sem contar gota por gota (...) molhar meus cabelos em um 
chafariz, (...) ia ter uma cama onde pudesse estirar minhas pernas e 
sem me acordarem cotovelos alheios, nem o medo, nem o suor, 
nem as vacas batendo os chifres nas cavernas (MIRANDA, 2003, 
p.11). 
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Logo ao saírem do navio, Oribela percebe que o mundo que encontra não é sua 

terra, sua gente, seu lugar, os homens não eram nada parecidos com os “gentilhomens” que 

ordenara a rainha, pois foram recebidas como se fossem 

cargas de azêmola, boceta de marmelada, alguidar de mel sendo 
eles pontas de arnelas, canas agudas, flechas de arcos, espadas de 
pau tostado, lanças de arremesso, ferrões, açoites, feros animais, 
uma cutilada, uma estocada, tomando a cosso para nos possuir, o 
que lhes nascia de cobiça. (MIRANDA, 2003, p.25). 

 

As jovens foram recepcionadas por “um homem de chapéu ao peito, criador de 

vacas, com aspecto grave e severo”, que as saudava e, ajoelhado, agradecia a Deus a 

chegada delas: “Vossa vinda a esta terra do rei é tão agradável à nossa vida de fastio como a 

chuva em tempo seco na lavoura dos nossos açúcares.” (MIRANDA, 2003, p.55). Apesar 

da “saudação formosa nas palavras“, Oribela corajosamente sai do local por não acreditar 

no homem e pelo seu aspecto repugnante: 

Seu aspecto era de um cão danado, lhe faltavam dentes, tinha 
pernas finas, nariz quebrado, da cor de um desbotado seus 
olhares. Cheirava a vinho de açúcar, usava um chapéu roto, tinha 
tantos pêlos a modo de uma floresta desgrenhada e estava sujo, 
imundo. Qué? Vou-me. (MIRANDA, 2003, p.55). 
 

Pelos elogios que o padre faz à Oribela perto desse homem, que era o sobrinho da 

mulher do governador, ela percebe o interesse dele e corajosamente reage com desdém e 

nojo: 

Disse o padre ser eu pura e virgem donzela criada em mosteiro de 
freiras, à luz da absconsa, que podia passar a papinhas de pão 
relado, leite fesco coado (...) que se podia amansar como se faz a 
um cavalo (...). Reparasse o homem na formosura de minha 
feição, na suavidade mulheril e esquecesse da rebeldia, tudo o mais 
era infalível. O homem me veio a mirar e no rosto lhe cuspi. 
(MIRANDA, 2003, p.56). 

 

Por esse ato de rebeldia, Oribela ouve muitos xingamentos, é humilhada e 

castigada, o que demonstra a total falta de liberdade de escolha na época: 
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Oh como és parva. Uma perdida! Decho que praga, tão bom 
homem parece ele e tu uma frouxa, rabugenta, pé-de-ferro, 
regateira baça, demoninhada (...) E d‟arrancada deu com uma vara 
(...) No sacrário me fez em joelhos rezar por perdão de minha 
rebeldia, me deu pancadas nas mãos até ver sangue, que não doeu 
tanto e foi murmurar mais castigos com outros padres. 
(MIRANDA, 2003, p. 57). 

 

O motivo para tanta humilhação e dor física não era compreendido por Oribela:  

 

...seria eu um açor bravo que tem que comer as coisas ruins do 

mundo (...) e as outras órfãs umas pombas, que vão onde 

mandam, haja sombra, em suas desvairadas propriedades, que em 

lugar de cantar gemem (...) (MIRANDA, 2003, p.57) 

 

Presa pela rebeldia, Oribela se lembra das palavras do pai, que, como aqueles 

homens, deprezavam-na por ser mulher: 

Meu pai falava de mim. Formosa e não presta nada. Bem pintada 
e mal lograda. Puta, puta, puta, três vezes puta. Puta de Cananor, 
puta de Malabar, puta de Catchi. (MIRANDA, 2003, p.57) 
 

Oribela aceita se casar com Francisco de Albuquerque, convencida por D. 

Brites, esposa do governador, que lhe fala com franqueza em voz mansa e firme: 

Assenta, menina, vem perto de mim. (...) Guarda tuas misérias 
como secretas, do que não te arrependerás. Mais língua, mais dor. 
Tudo vem em seu tempo... (...) Não se pode subir e descer uma 
escada ao mesmo tempo, há de ser uma ou outra coisa... (...) Uh, 
queres viver na cozinha ou na taberna? (MIRANDA, 2003, p.59) 

 

Essas últimas palavras dão ideia do que acontecia com as mulheres que se 

recusavam a casar. O caminho era a prostituição. 

Ao se aproximar o dia dos casamentos, Oribela e as companheiras ouvem da 

Velha, ex-freira degredada, um verdadeiro discurso patriarcal: 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN ---- 

 
 

1236 

 

Ora ouvi, filhas minhas. Aquela que chamar de vadio seu homem 
deve jurar que o disse em um acesso de cólera, nunca mais deixar 
os cabelos soltos, mas atados, seja em turbante, seja trançado, não 
morder o beiço, que é sinal de cólera, nem fungar com força, que 
é desconfiança, nem afilar o nariz, que é desdém e nem encher as 
bochechas de vento como a si dando realeza, nem alevantar os 
ombros em indiferença e nem olhar para o céu que é recordação, 
nem punho cerrado, que é ameaça. Tampouco a mão torcer, que é 
despeito. Nem pá pá pá nem lari lará... (MIRANDA, 2003, p.67). 
 

A resposta irônica de Oribela é a sua forma de desestabilizar o patriarcalismo e 

mostrar todo o seu desdém pelas regras daquela sociedade machista, ridicularizando tantos 

“nens” proibitivos : 

E disse eu, ora, hei, hei, não é melhor morrer a ferro que viver 
com tantas cautelas? Ai, como sou, olhasse a minha imperfeição, 
olhasse meu lugar, sem eira nem beira nem folha de figueira. 
(MIRANDA, 2003,p..67) 

 

Como acontece com as outras adolescentes, Oribela, a jovem sensível e 

religiosa, contra sua vontade, casa-se com Francisco de Albuquerque, que a leva para o 

engenho de açúcar para ser a senhora da casa e a mãe de seus filhos brancos. Na fazenda, 

moram a mãe e uma jovem irmã de Francisco, num estranho e incestuoso núcleo familiar.  

Oribela sentia uma tristeza profunda, incapaz de compreender sua prisão 

naquele casamento. “Embora houvesse no fundo alguém em mim que entendesse, sempre 

houvera em meu ser um outro ser, que eu nem via direito, mas sentia e sempre o velara,” 

(MIRANDA, 2003, p. 74). A insatisfação com sua vida levava-a simplesmente a não aceitar 

aquela situação; não era seu jeito de ser: 

Vivia eu metida dentro de mim para saber o fundo e para onde 
endereçavam meus pensamentos e por que entradas vinham as 
palavras alheias, as boas e as impuras, que rotas tomavam, alcançar 
a minha verdade, meus remansos, alturas, abrigos, saber como não 
entrarem em mim e me descobrirem. (MIRANDA, 2003, p.74) 
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Entre suas inquietações, Oribela nega seu casamento, “Era esposa. Se 

perguntassem dizia que não...”, mesmo sabendo do que lhe contaram sobre uma mulher 

que se negou a casar: 

Teve suas mãos e pés cortados, foi mandada ao mosteiro. 
Arrastava a pobre sua carcaça nos pedregulhos do pátio, sem coisa 
alguma sobre suas carnes, arrancando compaixão de todas, 
uivando, ganindo, cadela brava e triste de ódio, servia a mais de 
nós, as fêmeas. (MIRANDA, 2003, p.75) 

 

Enquanto olhava para o marido, mais Oribela se esquivava de seus carinhos, e 

o odiava. “Sua mão a tocar a minha mão, dava náusea.” (MIRANDA, 2003, p. 75). Na 

primeira oportunidade que ficam juntos e sozinhos, Oribela é estuprada pelo marido, que 

se joga sobre ela como um leão. Ela lhe dá uma bofetada, mas a resposta foi rápida e bruta:  

como se fosse quebrar minha caveira, que me fez tremer as carnes 
e o fervor dele, disto, era tão grande, em tal momento, que em 
muito breve espaço tudo meu estava como que em grilhões, entre 
suas forças, embaixo de seus pesos a arrancar tudo que era seu e 
de Deus cobrar sua repartição, seu quinhão que lhe valia por 
direito de esposo ... (MIRANDA, 2003, p.76) 
 

Ainda humilhada no mais íntimo de si, Oribela assiste ao ato mais machista e 

brutal que poderia imaginar quando Francisco verifica se era realmente virgem: “Ele me 

abriu, explorou e olhando no lume a cor do molhado, de sangue, abanando a cabeça disse. 

Verdade disseste e agora és minha” (MIRANDA, 2003, p.77). 

A partir daquele momento Francisco era seu senhor e sobre ela exercia todo 

poder, mas sua alma não conseguiu. Ela continuou a ter o desejo de retornar a Portugal, o 

que a leva a fugir da casa do marido em várias ocasiões. Na primeira tentativa, é estuprada 

pelos marinheiros que deveriam levá-la ao navio: “... mas logo me alcançaram, rasgaram a 

minha camisa e se lançaram sobre mim, se servindo um como esposo, outro me agarrando 

as mãos”. (MIRANDA, 2003, p.111). 
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Resgatada por Francisco, que mata e queima os marinheiros, Oribela é levada 

de volta para a fazenda, com as mãos amarradas, a pé, pelos caminhos cheio de espinhos, 

pedras estrumes, sem parada para descanso e sem água. Em casa, ficou por dias amarrada a 

um catre, enquanto o marido “se deitava com as naturais e as fornicava à minha vista, 

como para humilhar, mas a um modo de cachorros, em joelho.” (MIRANDA, 2003, 

p.113). Sozinha, ferida e deprimida, passa os dias chorando. Temericô, a índia que lhe leva 

a comida, é quem a ajuda na sua recuperação.  

Na segunda tentativa de fuga, perde a esquadra, mas encontra a paixão pelo 

homem que mais temia — o mouro Ximeno Dias. Mais uma vez seu projeto de fuga é 

frustrado. Ela retorna à casa de Francisco Albuquerque, e, desta vez, grávida: “Francisco de 

Albuquerque logo atou a meus calcanhares as suas cordas, de tamanho que pudesse eu ir 

pela casa e parasse à porta.” (MIRANDA, 2003,p.191) 

Enciumada, D. Branca, mãe de Francisco, tenta envenenar Oribela, que quase 

morre se não fosse tratada por Temericô, a índia. Ao discutir com sua mãe sobre isso, D. 

Branca conta-lhe que a criança não é dele e, por não acreditar nela, ela a mata com várias 

facadas. Quando a criança nasce, Francisco percebe a traição de Oribela no cabelo 

avermelhado do menino. Num ímpeto de ciúme, ele foge com a criança, abandonando a 

fazenda e Oribela, que, numa atitude desesperada, manda queimar tudo como se pudesse 

também “apagar” seu passado: 

Por minha ordem se ateou fogo à casa com as coisas dentro, 
queria eu nada do que me deram ali... (...) Quis eu ver o incêndio 
até a derradeira chama. (...) devia eu esquecer tudo no meu 
passado, ardendo o fogo na madeira ardia também em minha 
alma, onde se agasalhavam as renembranças.”(MIRANDA, 2003, 
p.209) 

 

A leitura de Desmundo evidencia as relações estabelecidas entre os sujeitos no 

período colonial, colaborando para uma revisão do que foi estabelecido como hegemônico 
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na construção da identidade nacional. Isso ocorre a partir do olhar de uma jovem que veio 

para o Brasil como membro do grupo de colonizadores, mas que, por ser mulher e de 

classe social baixa, identificou-se mais com os colonizados em um ambiente controlado por 

normas patriarcais.  

Durante essa época, nota-se a sujeição da mulher à religião, à sociedade e aos 

homens, que detinham total poder sobre a família. Como Oribela na ficção, outras 

mulheres certamente questionaram aquelas regras na realidade, e possivelmente foram 

castigadas severamente. Ana Miranda, ao escrever esta obra, demonstrou sensibilidade e 

grande vontade de derrotar o que ainda resta de patriarcalismo atualmente, incluindo aí 

todo o preconceito velado contra os negros, os homossexuais e outras minorias que há 

pelo mundo. 
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ESTILHAÇOS DO ALIÁS OU DE COMO OS ANGOLANOS SE DESENRASCAM...  

 

 Andrea Cristina Muraro* 

 

 

 

“Estilhaços do aliás” é  expressão  presente desde a primeira página do romance 

Janela de Sónia, de Manuel Rui. Obviamente, o primeiro termo nos leva de imediato a associar 

“estilhaços” a algo violento e que inevitavelmente tenha se rompido, se quebrado, se 

fragmentado durante o longo período de guerra pelo qual passou Angola. Já o termo “aliás”, 

não é inscrito como um advérbio ou uma conjunção, segundo a sua acepção latina de “outra 

vez, noutro lugar, noutro tempo”; embora assuma valores de  intensidade e adversidade, na 

maioria  das vezes, em que é utilizado no discurso do protagonista Samuel, funciona como um 

sinônimo para guerra, para confronto, para conflito. 

Portanto, é a partir da observação desses dois vocábulos que considerei investigar 

brevemente, nesta comunicação, as transformações no discurso do protagonista, e de como 

estas, por sua vez, passam a configurar em meio às contradições econômicas e políticas, vividas 

no interior Huambo, em uma fazenda e em uma vila, espaços centrais desse romance. 

Para isso, vale esclarecer alguns dados acerca do enredo, mais especificamente do 

primeiro capítulo, denominado “A trincheira”, cuja ação decorre em meio à guerra civil, 

retomada após as eleições de 1992; já que se presume que a situação ocorra entre 1993 e 1994, 

quando o Huambo foi intensamente bombardeado, primeiro na tomada pela UNITA e depois 
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na retomada da cidade por tropas governamentais, durante o episódio que ficou conhecido 

como guerra dos 55 dias.  

O enredo inicia-se com a família de Samuel fugindo de tais confrontações. No 

caminho, refugiam-se em uma fazenda abandonada, desde a independência. Samuel, decidido a 

não deixar a fazenda, coloca a todos (esposa Elita, os filhos Sónia, Bundi e Vani) em uma 

espécie de bunker onde o pai e o filho revezam-se na vigília noturna, as mulheres nos afazeres 

domésticos, enquanto as notícias chegam apenas pelo rádio.  

A vila mais próxima, a Cáala, parece um lugar distante e arrasado; o Huambo, algo 

para além da própria geografia da destruição. Já se vê alguns sinais, nada misteriosos; pois, a 

tradição literária tem seus alimentos: Samuel, além de “reconhecido como profeta” pela família 

(RUI, 2008, p.41), funciona até aqui como uma espécie de Noé bíblico (RUI, 2008, p.46) pela 

caracterização do espaço desse “abrigo do aliás” (RUI, 2008, p.18). Ou ainda como o “general 

do buraco” (RUI, 2008, p.39) pelo menos para a sua própria família e a tropa de “galinhas, 

patos, porcos e cabras [que] não falam a noite nem quando vem barulho das metra e obusada” 

(...), “até uma porca pariu ali para o orgulho de Samuel Antonio, [que a sorrir, observa] „olha 

que só mesmo em Angola é que até nas trincheiras a população aumenta‟” (RUI, 2008, p. 42-

3). Note-se, no trecho, a inclusão de termos de origem militar incorporados ao discurso do 

protagonista, colocando à vista, mais uma vez, o cotidiano da guerra.  

Dessa maneira, a família sobrevive com o seu próprio “calendário de guerra” 

(RUI, 2008, p. 44), saindo durante o dia para colher alimentos, livrar-se do esgoto, banhar-se. 

Até que as notícias da retomada do Huambo pelas tropas governamentais são ouvidas através 

da rádio e é chegado o momento de se prepararem para sair da trincheira.  
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É quando o evento, que dará título ao romance, ocorre: assustados até com a 

própria sombra, alguns soldados desertados de uma coluna estão ao redor da casa da fazenda, 

quando uma das filhas – Sónia – vai até lá buscar uma moringa para água, mas é alvejada pelas 

metralhadoras. Rapidamente, dois dos soldados são mortos pelo irmão e pelo pai, e outros dois 

fogem nus, deixando as fardas à beira do rio de pedras, onde os corpos dos outros são jogados. 

Para o leitor que se pergunta quem são os soldados, das tropas governamentais? da UNITA? 

não há resposta, pelos menos de início, porque de fato, durante todo o romance, o “quem” 

não importa. O que importa é “como” a família, assim como os que vivem no entorno da 

fazenda e da vila, se desenrascam, ou ainda no julgamento de Samuel, como: “Uns inventam a 

guerra e outros têm que se defender” (RUI, 2008, p. 24). 

O leitor mais atento notará que este primeiro capítulo cobre o romance com uma 

sobrecapa, é um subterfúgio. Pois, a fazenda passa a funcionar como um dínamo, primeiro por 

um sistema de encontrar restos e pedaços de objetos que pudessem sanar as necessidades 

básicas, de encontrar coisas enterradas ou deixadas pelo caminho pelos que fugiram das 

confrontações na região, depois para um sistema de trocas, esquemas e favores, alguma 

produção de subsistência; mas acaba em pouco tempo, também, por evoluir para negociações 

que se consumam em peles, diamantes e dólares ou qualquer outro artigo que proporcione 

lucro e acúmulo de bens.  

E é difícil para o leitor de literatura brasileira não pensar em Samuel, como um 

Paulo Honório, do romance S. Bernardo, de Graciliano Ramos, pela aproximação com o espaço 

da fazenda e no sentido de que se debate em busca da língua que o faça exprimir-se com mais 

exatidão, isto é, como falante de umbundu, seu domínio da língua portuguesa vai se apurando 
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à medida que recebe aulas com uma professora, e também sua amante, na vila da Cáala; assim 

o seu aprimoramento da língua coincide, gradativamente com as melhorias na fazenda e sua 

crescente ascensão econômica e social. O que é facilmente percebido, se observarmos como 

Samuel locomove-se entre a fazenda e a vila da Caála após a normalização da estrada: a 

princípio, percorre o trajeto no lombo do burro, depois em uma charrete e mais adiante em um 

veículo (o londover) reconstruído de restos encontrados; para ao fim do romance, deslocar-se 

com frequência a Joanesburgo “num minijacto, outras vezes em helicóptero” (RUI, 2008, p. 

453) para Luanda.  

A maior parte do romance é ocupado pelo discurso de Samuel, que pode ser 

caracterizado como de um humor que funciona ora como corrosão ora como subterfúgio para 

o ofuscamento da ética nas relações entre as personagens.  

Tais singularidades, a princípio, nos parecem um misto de Odorico Paraguaçu, da 

peça teatral O Bem amado, do brasileiro Dias Gomes, já que o excesso e as conexões inusitadas 

provocam o humor.  

 

Família não agradece no aliás, nem me abença que eu sou um homem 
qualquer, eu é que te abenço de mulher rezadora na chuva que, não choveu 
sem amém, família!, estão a ouvir na Cáala?, o movimento que é o nosso 
próprio popular mais a Bíblia na nossa senhora Elita cuja da Cáala e que... 
(RUI, 2008, p.49). 

 

Ou ainda, um outro Samuel, o de Maio, mês de Maria, do angolano Boaventura 

Cardoso, pela constante apropriação e esvaziamento do discurso político: 

 

Qual esquema, camarada administrador? [...] Quer dizer, acredito na sua 
palavra e o camarada veio para aqui, exactamente, para nos falar nesse aliás 
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que é a sua limitude nesse fulano concerne e só agradeço a sua presença aqui 

na nossa fazenda, tinha dito. (RUI, 2008, p. 149-150) 

 

A identidade de Samuel é construída em torno de sua ascensão econômica e social, 

sobre a qual ele mesmo reflete em determinado momento do romance: 

desde a infância, o tempo colonial, a ascensão depois da fuga de quase todos 
os brancos e as tragédias tantas, a defender a família, a esconder-se, a passar 
fome, ele e Elita, para dar um pouco de batata-doce que arrancavam [...] pela 

fúria infalável da guerra. E agora a fazenda de Sónia. (RUI, 2008, p. 294) 

 

Observe-se que tais transformações emergem junto da memória recente de 

Angola. E se as mesmas transformações mostraram-se incômodas mais tarde, é porque a 

personagem reavalia os métodos utilizados, já que “Samuel ficava numa tremenda confusão de 

ter comprado uma fazenda daquele tamanho pelo preço, na moeda nacional, de um valor 

muito menor do que valia, em dólares, uma pele de onça ou um quilo de peças de roupas de 

fardo” (RUI, 2008, p.451). Outras vezes, junto do sócio Tita, também sente-se,  como se 

estivessem “numa empresa revolucionária da revolução do estado e nós [como] os da primeira 

linha de combate” (RUI, 2008, p.452).  

Ao final, em meio às constantes contradições, Samuel sentencia que “não há 

vencidos nem vencedores”, “nem há desvencidos nem avançadores e outros que já tinham 

começado a ganhar aqui vão vir para ganhar mais, [...] como é que posso entrar nesse aliás?” 

(RUI, 2008, p. 451). O que se concretiza no último capítulo, em que o narrador, “De ouvir 

dizer”, assume as três páginas finais e nos informa, dentre outros detalhes do destino das 

personagens,  
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Que, cinco anos depois, antes da paz assinada num papel que não conseguiu, 
mesmo assim, reaberta a guerra, o grupo SATI – Empreendimentos, 
impunha-se em todo o mercado nacional e granjeara respeito no exterior. 

(RUI, 2008, p. 453) 

 

Como se vê, o narrador, que durante todo o romance corroborava para que o 

leitor não distinguisse no discurso indireto livre quem fala o quê, agora, no desfecho, torna-se 

direto, breve e didático e não compactua, aparentemente, com o destino do protagonista. 

A meu ver, tal deslocamento da narração e o percurso do protagonista 

demonstram que ainda não é a vez e a voz dos excluídos que se destaca em alto e bom tom, 

mas já é a permissão para falar de um todo mundo falando junto, de rumor de vozes, por isso 

muitas vezes uma tomada de posição não é clara ou eticamente coerente, porque há sim de 

tudo um pouco na dinâmica social, e na representação literária que cabe agora a Angola, de 

perdedores a predadores.  
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HISTÓRIA, INTELECTUALIDADE E ESTRUTURA LITERÁRIA NO 

ROMANCE DE AUGUSTO ABELAIRIA  

 

Andrea Estima1 

Orientador: Prof. Dr. José Luis Giovanoni Fornos 

 

  

Para compor esta pesquisa foi selecionado o romance Deste modo ou daquele, 

publicada em 1990 pela editora O jornal. A obra é composta por 230 páginas divididas em 

quarenta capítulos e apresenta um conjunto de idéias que desencadeiam múltiplas 

interpretações.  

Com bases na apreciação dos segmentos contemplados na obra torna-se 

interessante discorrer sobre o seu caráter metaficcional, sobre as múltiplas possibilidades de 

significação geradas a partir da imprecisão interpretativa do discurso e sobre o papel do 

intelectual na sociedade portuguesa pós-moderna.  

A narrativa tem seu inicio marcado pela descrição do primeiro dia da tão esperada 

aposentadoria de Antônio Luis, professor licenciado em História e Filosofia, a qual se 

refere com a expressão acabaste! Um desabafo, com se o término de uma carreira 

profissional simbolizasse a finitude em relação à vida. Entretanto, o instinto de 

sobrevivência lhe conduz ao mundo dos sonhos e essa fuga da realidade lhe permite pensar 
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na possibilidade de um recomeço, já que agora terá tempo livre para dar um verdadeiro 

sentido à sua existência.  

Na obra emerge a sobreposição de narradores, em cujo espaço é possível identificar 

no mínimo quatro. No primeiro momento temos Antonio Luis a contar o seu primeiro dia 

de aposentadoria, depois descobrimos que não é ele que está contando, percebemos a 

existência de outro narrador, Jorge Fonseca quem reescreve a história contida no caderno.  

Assim, convém afirmar que Abelaira aponta para uma característica presente na 

narrativa pós-moderna, a descentralização do sujeito; o romance não parte do universo 

particular do protagonista e sim de vários universos e diversos núcleos que compõem uma 

mesma história. 

Diante do fracasso do casamento, Jorge Fonseca muda-se para um apartamento e 

encontra as anotações feitas pelo seu antigo proprietário, são informações promissoras para 

a elaboração de um romance. A escrita do romance é uma referência à arte paródica, que 

exige a análise das bases estruturais do discurso, no sentido de verificar as possibilidades 

interpretativas do que foi proferido. 

O narrador depara-se com diversas barreiras para estabelecer as bases que separam 

a ficção da realidade, já que estas estão vinculadas à ordenação dos acontecimentos e as 

múltiplas possibilidades de significação do discurso, As palavras da mentira e as palavras da 

verdade são as mesmas. Assim, sociedade é uma utopia que está calcada pela subjetividade 

humana e que adquire características grupais.  

Augusto Abelaira recorre a tal processo para questionar aos alicerces que sustentam 

às certezas, mediante a verificação dos fatos e o confronto de diversas versões. Toda 

narrativa é fruto da produção humana, portanto permite interpretações diversas e 
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provisórias. Nas palavras do autor: De que serviria a tua imaginação, se não fosse para explorar 

todos os caminhos que, em teoria, a vida pode oferecer-te?  

O enredo contempla a necessidade de relatar e recriar acontecimentos, apontando 

para o fato de que a evolução social é representada por um constante recriar e esta é uma 

condição inerente ao ser humano. Não basta viver determinadas situações, é preciso ter 

para quem contá-las. Não basta amar é preciso ter para quem expor que amamos. 

Buscamos eternamente a aprovação, a admiração, ou apenas a atenção de outras pessoas 

como condição para a nossa satisfação emocional, atender as necessidades do ser social, é o 

espaço destinado ao outro que reservamos dentro de nós. 

A elaboração de um diário também pode significar a reafirmação da necessidade de 

contar, mesmo que não exista um interlocutor, mas no romance existe a possibilidade do 

diário constituir uma inversão, ou tratar-se de uma história fictícia, carregada de emoções e 

até mesmo ser uma Lettere Amorosa. Nesse caso, surge a possibilidade de ter existido outra 

intenção.   

A alternativa da Lettere Amorosa mudaria tudo, pois uma carta de amor pode conter 

alguma ficção, mas não totalmente, pois existe outra personagem que vivenciou a mesma 

circunstância. Logo, o autor pode ter alterado alguns detalhes para causar maior impacto 

sobre a sua destinatária.  

O narrador depara-se com a dificuldade de ordenar os acontecimentos, a página 

trinta do caderno correspondia ao décimo dia do diário, havia uma anotação feita a lápis e 

depois apagada, que dizia: por no primeiro dia. Com isso fica evidente que ele foi escrito fora 

da ordem cronológico, já que em determinados existem lacunas que só serão preenchidas 

posteriormente. Estas interpretações deslocadas para o primeiro dia da reforma provaram 

ao Narrador que ele realmente estava diante de um esboço, conduzindo-o a reflexão: Será 
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que o tempo terá uma ordem?Ou o tempo por ser percepção pura, não tem forma física, logo 

nada passa pelos sentidos; é metapercepção. 

O Narrador ironiza que, por muitas vezes, as coisas que conhecemos assumem 

outro significado a partir de uma nova perspectiva. Já que a subjetividade é a responsável 

pela elaboração da realidade. 

Percebe-se a idéia de todos os possíveis coexistindo em um mesmo momento, a 

partir da análise dos questionamentos do narrador: O universo, a soma de todos os possíveis, não 

apenas os realizados, mas os outros por realizar. Tal afirmação o faz o autor do diário refletir 

sobre qual seria o seu procedimento se fosse um romancista, nesse caso poderia explorar 

todas as possibilidades imagináveis sobre uma mesma intriga.  

Ao considerar a quebra da linearidade cronológica, vale destacar o estudo das 

abelhas ágatas,principal objeto de análise do narrador, elas vivem fora do tempo, isto é, na 

eternidade, embora morram. As abelhas calculam o tempo em função da temperatura do 

ambiente (conclusão dos humanos), logo, dentro e fora da colméia o tempo transcorre de 

forma diferente. Essas observações contemplam a impossibilidade de contar histórias 

como elas realmente aconteceram, pois os fatos estão submetidos a uma relação de antes, 

depois e simultaneamente e essa posição varia de acordo com a posição do observador.  

A abordagem a temática temporal pode ser ressaltada em um sonho que Antônio 

Luis tivera na juventude, nele a morte aparece para dizer que cada pessoa nasce com um 

número determinado de incidentes que ocorrerão sem causar maiores danos, são chamados 

de “telhas”, porém chegará o dia em que a última telha atingirá o seu alvo de forma fatal. 

Antônio Luis tinha vinte anos quando a morte lhe comunicou que vinte telhas já haviam 

caído, mas isso não significava que a cada ano cairia uma telha, ela alertou-o que a qualquer 

momento poderiam cair todas de uma vez só, tirando-lhe a vida. Assim, o narrador recai 
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em uma pergunta: Quanto tempo me resta? Augusto Abelaira reitera que o que importa não é a 

medição do tempo, mas o aproveitamento dele. 

No romance, o escritor não sabe por que resolveu escrever a história de Antônio 

Luis se nem sequer o conheceu, teve contato apenas com sua letra cuneiforme estampada 

no diário, contando o que lhe pareceu conveniente e deixando transparecer algumas 

contradições. Mas sabe-se que existem aspectos comuns entre as vidas do biólogo e do 

autor do diário, ambos são homens da mesma faixa etária, que mantiveram um 

relacionamento clandestino com a mesma mulher, Edwige e desfrutam da mesma 

preocupação com relação à passagem implacável do tempo.  

O fantasma do tempo também fez com que a esposa de Jorge Fonseca, em uma na 

busca incessante pela juventude, encontrasse em um rapaz bem mais jovem, uma forma 

mais intensa de viver. Da mesma forma, o biólogo estuda as abelhas ágatas em busca da 

comprovação da existência de bolsas de reversibilidade no universo, e, nesse caso, a possibilidade 

de inversão da seta do tempo significaria o regresso à juventude. A passagem do tempo e 

suas implicações na vida humana é um tema recorrente na obra de Abelaira. 

As personagens abelairianas, são construídas a partir da complexidade humana, das 

falsidades que permeiam as relações afetivas e a dependência psicológica que as pessoas 

têm uma das outras.  No âmbito das relações interpessoais existem muitas verdades que 

podem ser ditas, mas tais verdades possivelmente seriam o fim dessas relações, por essa 

razão são ocultadas. É a condição utópica das relações sociais.  

A contemplação de uma burguesia problemática e passiva que acomodada, desertou 

da luta pelas coisas em que acreditava, tanto no amor como na política, leva Jorge Fonseca 

e Diogo, intelectuais contemporâneos, a se posicionarem socialmente contra a situação 

política e cultural da coletividade portuguesa. Possuem a capacidade de análise, mas estão 
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desprovidos da capacidade de interação. São excêntricos, identificam-se com o centro, mas 

vivem fora dele, exilados em suas próprias casas.  

Augusto Abelaira sinaliza para o fato dos intelectuais portugueses acreditarem que a 

arte possui o poder de mudar o mundo e o desejo de contribuir para a revolução social, 

próprio desses movimentos artísticos. O ato de escrever é considerado uma fuga, um 

desejo de propor mudanças.  

As categorias de gênero são questionadas, uma vez que, textos científicos, narrativas 

históricas e memórias em forma de diários, apesar de formas diferentes, confundem-se no 

campo de ficcionalidade. No texto, o autor interpõe comentários irônicos, críticas e 

reflexões. Além de subverter o discurso da história relegando-o ao caráter ficcional.  

A literatura, na acepção do autor tem a função de desestabilizar o leitor, esta é a 

função social do texto literário, que deve apontar para as mazelas da sociedade, no sentido 

de despertar o leitor para sua condição de ser social. Diogo é a representação de um 

determinado grupo, inválido, solitário, que por medo deixou que lhe escapassem a 

realização profissional e afetiva. De certa forma sua abdicação pela luta é decorrente da 

globalização, razão pela qual o sujeito deixou de perceber as dimensões de sua existência e 

sua condição de cidadão. A imobilidade do intelectual contemporâneo é reafirmada na 

figura de Diogo. 

No tocante à metaficção historiográfica, longos diálogos são estabelecidos entre 

Diogo e Jorge Fonseca, que problematizam a historia de Portugal, reelaborando com ironia 

acontecimentos que marcaram desde os descobrimentos até o governo salazarista. É uma 

tentativa compreender o passado para melhor entender o futuro, porém mesmo entre 

pessoas esclarecidas, capazes de se colocarem a frente das lutas políticas, filosóficas e 
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sociais, os protagonistas preferem exilar-se em suas próprias residências e acomodarem-se 

diante dos acontecimentos em termos de realidade.  

Dentro das tendências pós-modernas já não se observa o envolvimento do 

intelectual com as lutas políticas, pois as ditaduras foram um laboratório de pensamento e 

da intelectualidade, uma vez conquistada a liberdade, já não há razão para lutar pelo espaço 

da expressão.  

Ainda como característica da literatura pós-moderna, cabe ressaltar o espaço 

concedido à figura feminina. A estranheza da percepção masculina para entender as 

mulheres é apresentada como questão muito antiga, o narrador após a releitura da Origem 

das espécies, menciona o fato de Darwin ter tomado conhecimento da existência das abelhas 

ágatas, mas não conseguiu desvendar o mistério que as envolvia, deu segmento às suas 

pesquisas desconsiderando sua existência. De certa forma um comportamento normal para 

uma sociedade machista. 

A figura feminina na obra de Abelaira, surge em processo de emancipação. O autor 

apresenta Ágata, a esposa de Jorge Fonseca como uma adolescente condizente com seu 

tempo. Em pleno movimento de liberação sexual feminino, mas que só depois de anos de 

submissão ao marido é que decide assumir o comando da própria vida e sair em busca da 

felicidade e da realização sexual. Na adolescência, ela deixa parecer que caberia aos rapazes 

decidir qual dos dois casaria com ela. Mostrando claramente que mesmo com as mudanças 

sociais, ainda existe uma sociedade machista, responsável pela tomada de decisões. Neste 

caso, o alcance da percepção feminina encontrou uma forma de fazer com que a moça 

tivesse ascendência sobre eles.  

Outra personagem é Edvige, que também transita entre a satisfação do desejo 

sexual e a segurança financeira proporcionada pelo marido. Tais personagens revelam 
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mulheres que tencionam a libertação, porém ainda não adquiriram os requisitos necessários 

para isso. São os homens que ainda detém o poder de decisão por possuírem melhores 

condições financeiras. Claramente observa-se a crítica a sociedade burguesa da época. 

Diogo faz uma representação utilizando recursos tecnológicos para mostrar ao 

amigo que o mundo caminha para a substituição do homem pela máquina. Utiliza-se de um 

equipamento de vídeo para revelar ao amigo que durante toda a vida foi o confidente da 

sua mulher, esteve próximo a ela e desvendava os mistérios da sua alma, contrapondo-se ao 

Narrador, que apenas conhecia-lhe o seu corpo. Jorge Fonseca depois de escutar a 

declaração chega a uma conclusão: Viver e contar o vivido são duas coisas bem diferentes. 

No campo da metalinguagem, pode-se dizer que no romance as palavras não 

compreendem sua total significação, elas necessitam de ordenação, gestos e teor afetivo 

para adquirirem o sentido que almejam contemplar. As palavras são símbolos e por isso 

não podem expressar sentimentos.  

O leitor participa efetivamente de toda a narrativa, pois o autor conta com sua 

subjetividade para a conclusão do romance. No decorrer da obra o interlocutor atua como 

testemunha e co-autor do romance, e sua a capacidade interpretativa é a responsável pelo 

desfecho do romance.  

A quebra da linearidade e a fragmentação da narrativa são percebidas pela forma 

como os fatos são contados no diário, de forma atemporal, condição significativa para os 

atos que estão sendo contados. Assim como a busca incansável do biólogo pela verdadeira 

história das abelhas ágatas, aquelas que são capazes de reverter a seta do tempo, 

simbólicamente detém o mistério da eterna juventude. Fato interessante já que as mulheres 

que transitam pela abra possuem o mesmo nome, atribuindo a elas uma função além 

daquela já esperada. Os homens necessitam delas para garantirem sua juventude. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

1255 

 

De acordo com a leitura do diário somos convidados a penetrar em uma viajem que 

transita entre a realidade e a ficção, mediante a qual passamos a refletir e a considerar que 

tudo depende da forma como percebemos as situações que nos cercam, as palavras 

possuem uma significação muito intensa, sendo elas as responsáveis pela clareza de 

interpretação do discurso. A palavra escrita não dispõe da mesma carga emocional que a 

palavra proferida. Logo, falar e escrever necessitam de recursos distintos.  

Na obra observa-se a contemplação do cenário português e as expectativa criadas 

fora dele, o território italiano está presente na narrativa, é o espaço da fantasia, o lugar onde 

Antonio Luis reinventa seu passado. O narrador adentra outros espaços do continente 

europeu em busca de um cenário mais positivo, ligado à ação; um espaço menos 

conservador que aquele representado pela sociedade portuguesa, ainda restrita ao 

multiculturalismo interno. Se o casal tivesse se encontrado em Siena tudo poderia ser sido 

diferente, haveria a quebra da incomunicabilidade. Portanto, o espaço português é o 

mundo real. 

De maneira talvez um tanto confusa, pode-se dizer que o livro se constrói em torno 

da estruturação do pensamento e da pluralidade de construções da realidade: de um lado, 

estão os acontecimentos; de outro lado, a forma como os percebemos. Toda a reflexão 

efetuada é construída à luz do pensamento humano, o leitor é o mentor do processo e 

responsável pela reconstrução dos fatos.  
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O ROMANCE-FOLHETIM FRANCÊS E SEUS DESDOBRAMENTOS 

NA LITERATURA PORTUGUESA:  

O ENREDO, O NARRADOR E O NARRATÁRIO 

 

Andrea Trench de Castro1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho apresenta algumas questões discutidas em nossa 

dissertação de Mestrado, cujo objetivo é comparar as obras iniciais dos escritores Camilo 

Castelo Branco e Eça de Queirós, com a finalidade de analisar alguns aspectos da ascensão 

do romance e sua consolidação em Portugal. Assim, intencionamos verificar a importância 

do romance-folhetim francês para esta ascensão, modelo do qual foi extraída boa parte das 

estratégias narrativas utilizadas nas obras portuguesas, mas que também foi, nestas mesmas 

obras, analisado e questionado, criando-se, dessa forma, um romance português com 

características próprias. Em nossa pesquisa, buscamos analisamos quais são os pontos de 

convergência e divergência mais significativos para esse contexto de construção do 

romance português, baseando-nos na comparação com o romance francês Les Mystères de 

Paris (1843), do escritor francês Eugène Sue, com o qual dialoga Camilo Castelo Branco em 

seu segundo romance, Mistérios de Lisboa (1853), e Eça de Queirós e Ramalho Ortigão em 

seu romance de estreia, O mistério da estrada de Sintra (1870). 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da 
Universidade de São Paulo (USP). Contato: andrea_trench@hotmail.com. 
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Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós, escritores praticamente 

contemporâneos, didaticamente “classificados” através de sua inserção em períodos 

literários antagônicos, situam-se em importante período da literatura portuguesa: o de 

consolidação de um gênero que recentemente delineara seus primeiros contornos, sendo 

importantes representantes, ao lado de Júlio Dinis, do “advento de uma nova época” 

(SIMÕES, 1969, p.121), aquela em que observamos a ascensão do romance moderno 

português, segundo Gaspar Simões, na História do Romance Português.  

Se o romance histórico determina boa parte da produção novelística da 

primeira metade do século XIX, o romance da segunda metade desse século, caracterizada 

então como uma “nova época”, erige-se sob a influência da presença massiva de um novo 

modo de produção – o romance-folhetim – cujos primeiros contornos nascem na França, 

ganham notáveis aperfeiçoamentos e técnicas e passam a viajar pelo continente europeu, 

desbancando a “herança realista” de Stendhal e Balzac, como afirma Franco Moretti (2003, 

p.187). 

Assim, para além de conotações pejorativas que sempre contornaram a análise 

do gênero, diante de sua profícua produção e imensa popularidade, pretendemos entender 

como e em que circunstâncias ocorreu essa ascensão, e, sobretudo, entender como se 

realizou a apropriação portuguesa da literatura folhetinesca francesa, com vistas a 

aproximar e comparar a fase inicial da produção literária dos já mencionados autores 

portugueses.  

Franco Moretti, ao analisar as questões de “centro e periferia” no processo de 

difusão do romance europeu, afirma que “o centro exerce um controle quase inconteste 

(...): o romance é o mais centralizado de todos os gêneros literários” (2003, p.175). Mais 
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adiante, assinala que ao passo que o “consumo de ficção estava se tornando mais e mais 

generalizado, sua produção estava ficando mais e mais centralizada” (2003, p.181, grifos do 

autor). Por fim, ao ressaltar que o romance europeu tem seu centro na França e na Grã-

Bretanha, o autor pontua: 

O romance fecha a literatura européia a todas as influências externas: 
fortalece, e talvez até estabeleça, sua Europeaness. Mas essa mais européia 
das formas segue adiante, privando a maior parte da Europa de toda 
autonomia criativa: duas cidades, Londres e Paris, dominam o continente 
inteiro por mais de um século, publicando metade (se não mais) de todos 
os romances europeus. É uma centralização brutal, sem precedentes, da 
literatura européia (2003, p. 197, grifos itálicos do autor, grifos 
sublinhados nossos). 

 

 Interessa-nos aqui, para além de questionar ideias como as de dominação, 

hegemonia cultural e influências, assinalar o ponto que nos parece central da fala de 

Moretti: que devido à presença avassaladora da produção ficcional francesa e inglesa, a 

maior parte da Europa teria sido privada de autonomia criativa. Considerando as traduções 

e publicações dos mencionados países, de fato, o autor mostra a presença massiva de tais 

literaturas em diversos gráficos e mapas; no entanto, não consideramos que tenham privado 

as demais literaturas de sua autonomia criativa: desejamos mostrar que Camilo Castelo Branco 

e Eça de Queirós, diante da intensa acolhida dos romances franceses observada em 

Portugal, revelaram-se escritores originais e atentos ao panorama literário da época, criando 

um romance português com características particularizadas e bastante dissonantes, 

inserindo-se na posição de quem dialoga criticamente, e não simplesmente de passivos 

“influenciados”. 

 Para tanto, como o próprio crítico salienta na análise da difusão do romance 

europeu central é necessário observar “o lado técnico da questão”, e dessa forma, o “que 

deveria ser conservado do modelo original e o que deveria ser alterado” (2003, p.203). Isso 
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porque como o próprio Moretti afirma, preocupado com as questões de forma, “um 

romance não é apenas uma história, um concatenar-se de ações pequenas e grandes. A 

história é posta em palavras; torna-se estilo. E então, o que acontece?” (2003, p.17). E 

propõe a seguinte conjectura, buscando delinear contornos que possam ser aplicados a 

todas as nações periféricas, com vistas a elaborar um panorama da literatura mundial: 

(...) Sintaxe cultivada e léxico popular; “molde europeu” e “matéria 
local”, como Schwarz escreve no caso do Brasil. A forma vem do centro 
e permanece inalterada; enquanto os detalhes são deixados livres para 
variar de lugar para lugar. (...): à medida que o romance histórico se 
difunde pela Europa e depois pelo mundo, seu enredo permanece 
constante enquanto suas personagens mudam. Por um lado, a solidez da 
hegemonia simbólica (uma forma inalterada que se difunde pelo globo); 
por outro, sua flexibilidade (detalhes, que mudam com cada lugar 
diferente, tornam a forma reconhecível e atraente para cada público 
nacional) (MORETTI, 2003, p. 203, grifos do autor). 
 

 Como afirma o autor, no processo de “importação” de modelos 

hegemônicos do romance, os demais países manteriam sua forma e modificariam apenas 

alguns detalhes, tais como o léxico e as personagens, por exemplo, resultando no que bem 

conhecemos como “aclimatação”. Desejamos apresentar, no entanto, algumas conjecturas 

a respeito da obra inicial de Camilo e Eça que vão de encontro à supracitada teoria de 

Moretti, através de uma breve análise dos romances Mistérios de Lisboa, de Camilo, e O 

Mistério da Estrada de Sintra, de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, tendo em vista o 

modelo do romance romanesco francês que originou o famigerado romance de 

“mistérios”: Os mistérios de Paris, de Eugène Sue. 
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1. UMA VIAGEM PELOS MISTÉRIOS: CONFLUÊNCIAS E 

DIVERGÊNCIAS ENTRE EUGÈNE SUE E CAMILO CASTELO BRANCO 

 

 

Nos Mistérios de Paris, de Eugène Sue, observa-se a presença de um narrador 

bastante presente e cujas intromissões surgem continuadamente na narrativa, revelando 

diversas funções típicas ao universo folhetinesco, tais como criar suspense interrompendo 

continuamente o fluxo da narrativa, envolver-se com o relato a fim de provocar reações 

“passionais” em seus leitores, lembrar e organizar os múltiplos saltos da narrativa, entre 

outras. No romance de Sue, no entanto, uma nova função surge e passa a dominar o 

espaço destinado ao narrador, que a transforma em verdadeira ferramenta ideológica: a de 

proferir longos e prolixos discursos moralizantes, em que são propostas reformas sociais 

em favor das populações menos favorecidas. Após o relato indignado de algumas 

condições iníquas em que vivem os cidadãos parisienses, o narrador propõe uma 

perspectiva aparentemente “revolucionária”, em que mostra e representa a voz do 

proletariado. Assim, as cenas descritas passam apenas a ilustrar as teorias do narrador, 

pretenso “autor” do romance, isto é: as ações e os desenlaces da narrativa começam a 

ocorrer de forma gratuita, apenas para que, em seguida, se justifiquem novos discursos 

moralizantes, indignados e de caráter fortemente panfletário que demonstram, claramente, 

o intento de ganhar cada vez mais a adesão do público. 

Nos Mistérios de Lisboa, por sua vez, também se pode observar uma mudança e 

uma quebra na instância narrativa, de modo que a narrativa comporta, a par dos diversos 

núcleos do enredo, dois momentos fundamentais organizados pela presença de dois 

distintos narradores. O romance é organizado em quatro livros, sendo que a narração do 
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primeiro e de alguns capítulos do segundo cabe inteiramente a D. Pedro da Silva, 

personagem da história, que se configura, portanto, ora como narrador autodiegético, herói 

ou protagonista de sua própria narração, ora como narrador homodiegético, comportando-

se como testemunha ou observador das cenas que relata. A partir dos capítulos iniciais do 

segundo livro, monopolizando, portanto, a narração dos eventos ocorridos, teremos a 

presença de um novo narrador, desta vez heterodiegético, comportando-se, assim, somente 

como um observador de cenas das quais não participa, mas delas tem conhecimento por 

haver recebido de um amigo os manuscritos de punho do próprio D. Pedro da Silva, 

primeiro narrador, que terminam o relato de sua e das demais histórias que compõem os 

núcleos do enredo presentes no romance. 

Nota-se, dessa forma, que a mudança do tom objetivo à voz indignada e 

moralista nos Mistérios de Paris, apesar de não haver uma mudança no narrador, que 

permanece único em todo o romance, corresponde à mudança da figura do narrador nos 

Mistérios de Lisboa, que passa de homodiegético a heterodiegético. Dessa forma, se o 

narrador de Sue começa a envolver-se cada vez mais com a narrativa, ressaltando a função 

emotiva do relato, através da qual o leitor contrista-se, horroriza-se e indigna-se juntamente 

com o narrador, o narrador camiliano que assume a narrativa, especialmente no quarto e 

último livro, afasta-se daquele primeiro narrador dramático, que vive de modo pungente os 

dramas de sua existência mesquinha. 

No romance francês, podemos observar perfeitamente a função da mudança 

da dicção do narrador, que passa a representar os ideais socialistas de parte de seus leitores, 

ao mesmo tempo em que continua representando a posição senhorial de Rodolphe e as 

“bondades” da aristocracia dirigidas aos menos favorecidos, por parte de Rodolphe ou de 
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Clemence d’Harville. Assim, apresenta uma visão romântica da aristocracia e da jovem 

burguesia parisiense, condena e submete os delinqüentes a castigos e vinganças desmedidas 

e ainda representa os ideais “socialistas”, exigindo à base de brados revoltados reformas 

sociais. Aproxima-se, portanto, cada vez mais de seu leitor, com quem reafirma vínculos e 

para quem exige mudanças e melhorias, apesar de que, a julgar pela trajetória do escritor, 

“tudo leva a crer que, no começo, o socialismo representou para Sue apenas uma nova e 

excitante maneira de manifestar a excentricidade de seu dandismo” (ECO, 1979, p.186). 

Marx, Umberto Eco, Edgar Allan Poe, entre outros, souberam observar, a despeito do 

intenso êxito do romance, pelo que não podemos negar o acerto da fórmula de Sue, “os 

limites burgueses de seu pretenso socialismo” (1979, p.187). 

No romance camiliano, por seu turno, se num primeiro momento a narração é 

delegada a D. Pedro da Silva, narrador auto e homodiegético, teremos, nas palavras do 

próprio narrador camiliano, o “autor que fala de si, que avulta no quadro que descreve, 

assombrando-o das cores melancólicas de que sua alma devia estar escurecida” (CASTELO 

BRANCO, 1981, p.202, vol.II). Assim, tomamos conhecimento da narrativa através do 

ponto de vista do próprio personagem, que sofrendo os abalos de sua identidade 

desconhecida e obscura, pode conferir-nos um verdadeiro discurso romântico, com forte 

apelo dramático e passional, não deixando também de elaborar os elementos característicos 

ao subgênero romanesco em voga na época. O segundo momento da narrativa é assumido 

por um novo narrador, desta vez heterodiegético, que recebe os apontamentos 

pertencentes a D. Pedro da Silva e que nos parece estar bastante consciente de suas 

potencialidades como narrador. Em uma nota colocada entre o segundo e o terceiro livro, 

afirma o narrador camiliano, esclarecendo-se ao público: 
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Sem ofender a arte, nem a verdade, continuamos o romance, a 
abstivemo-nos de atribuir ao cavalheiro o que era nosso na forma, 
conquanto dele na substância. Estas duas entidades (substância e forma) 
que deram muito que entender à filosofia escolástica da Idade Média, 
esperamos que não perturbarão a ordem em que se acha a literatura 
moderna (CASTELO BRANCO, 1981, p.202, vol.II). 

 

Dessa forma, assume abertamente a autoria da segunda parte do romance, 

abstendo-se de atribuí-la a D. Pedro da Silva, apesar de manter-lhe o conteúdo. Revela-se, 

portanto, preocupado com a forma, entidade ironicamente enaltecida na (descontraída) 

nota. O novo narrador, modificando a forma e mantendo o conteúdo do romance, pode 

agora contar as desventuras de D. Pedro da Silva e de outros personagens a partir de seu 

próprio ponto de vista, focalizando-as externamente. E, dessa forma, apresenta um ponto 

de vista bastante crítico com relação ao Romantismo, suas tópicas e as expectativas do 

leitor, revelando, novamente, sua preocupação com os caminhos da criação romanesca, e 

erigindo, desde seu primeiro romance, um diálogo criativo em torno da forma em ascensão.  

Há diversas estratégias que desinstalam e desconstroem os idílios românticos 

apresentados nos capítulos e núcleos precedentes do enredo, a partir das quais o narrador 

provoca subversões no texto literário, que faz transparecer evidentes modificações com 

relação à primeira parte do romance. O novo narrador, que se apresenta confessamente 

crítico, desestabiliza a narrativa de entrecho romântico, misterioso e folhetinesco em dois 

níveis: dialogando com os destinos da personagem romântica, isto é, no nível do conteúdo 

(enredo): “No dia seguinte, deviam partir para Angoulême, e partiram. O filho da condessa 

de Santa Bárbara ia triste, taciturno e tétrico, se o querem assim. [...], finalmente, todos 

esses interessantes atributos de Angoulême enfastiaram D. Pedro da Silva, assim como me 

enfastiam a mim e aos leitores também (CASTELO BRANCO, 1981, p.89, vol.III); e com 

as expectativas do público leitor e a tessitura da própria narrativa, apontando agora para o 
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âmbito da forma: “Querem, portanto, saber se era amor o que sentia o pupilo de Alberto 

de Magalhães? É muito atendível a exigência, e todo o homem que faz romances está, ipso 

facto, constituído na obrigação de devassar a vida do seu semelhante, quando ele próprio a 

não diz” (CASTELO BRANCO, 1981, p.87, vol.III). 

No que respeita ao primeiro aspecto, o narrador deixa evidente sua posição 

crítica com relação aos desvarios românticos de D. Pedro da Silva, mostrando o efeito 

pernicioso da ideologia romântica, bastante banalizada e estereotipada na figura de D. 

Pedro. Há diversos exemplos da atuação do narrador que revela, por detrás do enredo 

ainda carregado de reviravoltas e lances obscuros, a preocupação de Camilo com elementos 

extra ou metaliterários, em apontamentos e adendos que se fazem por meio de sarcasmos, 

ironias e provocações diretas ao leitor, absolutamente originais com relação ao romance de 

Sue. Neste último, os comentários metaliterários são sempre em tom demeritório ao 

próprio romance, que se sabe carregado de inverossimilhanças e arbitrariedades no que diz 

respeito ao enredo, saltando de um núcleo a outro ao gosto (e atendendo a pedidos) do 

público leitor. O narrador do romance francês, que confessa sua inexperiência e pouca 

autoridade no âmbito da palavra, espera ganhar seus leitores através de numerosos apelos 

ao conteúdo (aparentemente) crítico e denunciador da obra, apresentando um objetivo, 

palavra sempre ressaltada na obra, moralizante.  

O narrador camiliano, por sua vez, continua revelando uma importante 

preocupação que já abertamente demonstrara no Anátema, seu primeiro romance: a de 

inserção na cena literária romântica e a estreita relação tecida com o público leitor. Dessa 

forma, as inovações formais que percorrem as primeiras obras de Camilo devem-se, em 

grande parte, a esta necessidade de dialogar com a tradição do romance romântico europeu, 
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evitando uma adoção acrítica de seus postulados. Daí as diversas funções do narrador 

híbrido, bastante variável ao longo do romance, e das várias inserções de comentários que 

revelam a postura crítica com relação aos preceitos da literatura romanesca, vistos também 

da ótica de um personagem, Visconde de Armagnac, fervoroso adorador de Racine, 

ferrenho crítico de Lamartine e Radcliffe. 

Ainda que os comentários extra e metaliterários tecidos no Anátema sejam 

muito mais insistentes, confessamente irônicos e inúmeras vezes sardônicos, não podemos 

ignorar a reelaboração da figura desse narrador nos Mistérios de Lisboa, cuja tônica, apesar de 

seu esmorecimento no que diz respeito à crítica ferrenha por meio da paródia dos modelos 

franceses, ainda reside na constante alternância entre a adoção e a crítica do preceituário 

romântico, como em Anátema, e no diálogo com a tradição do romance romântico europeu. 

Em boa parte do livro há uma evidente elaboração dos aspectos do enredo folhetinesco, 

das peripécias e reviravoltas que configuram o gênero tão lido em terras portuguesas; como 

afirma Maria de Fátima Marinho, estudiosa da fase inicial da ficção camiliana, o escritor de 

fato procedeu em um “aproveitamento de alguns dos seus traços, dentro de uma tendência 

de época que seria difícil ignorar” (1995, p.222); no entanto, a autora também observa 

dessemelhanças que revelam a “autonomia da escrita camiliana”, a despeito das “evidentes 

relações entre o seu romance e o de Sue” (1995, p.221). Entre essas dessemelhanças, 

destacamos a tessitura de todo o quarto e último livro, em que o narrador camiliano 

realmente avulta em meio aos fatos narrados, pelo que fica explícita a especial relevância 

para o diálogo com as expectativas do público leitor, constantemente provocado a refletir 

sobre a própria criação romanesca, aspecto apontado por Carlos Reis: “Estamos aqui no 

limiar de um trajecto paralelo ao da actividade do ficcionista propriamente dito e que se 
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traduz em múltiplas reflexões metaliterárias, deduzidas da experiência da escrita e de um 

“diálogo” intenso com as expectativas e com as reacções do público” (1995, p.64).  

Dessa forma, podemos concluir que os narradores, construídos enquanto 

personagens fictícios e co-participantes das obras, já que podemos subentender 

determinados efeitos provocados em decorrência de sua presença, detêm duas funções 

principais e necessariamente contrastantes: enquanto o narrador de Sue conduz o leitor 

pela mão e identifica-se diretamente com o seu narratário, representando seus valores, 

facilitando-lhe o “trabalho narrativo” e cumprindo à risca com os seus deveres de narrador, 

o narrador camiliano frequentemente subverte as funções da instância narrativa ao mediá-

las pelo riso e pela ironia, estimulando nos seus narratários o gesto criativo de 

decodificação das mensagens que correm paralelas aos transes do enredo. Pelo menos é o 

que parece querer, mas nos questionamos se o leitor português, habituado aos divertidos 

entretenimentos da literatura folhetinesca francesa, saberia ler as entrelinhas da irônica 

narrativa camiliana. 

 

2. O MISTÉRIO DA ESTRADA DE SINTRA: A ESTREIA FOLHETINESCA 

DE EÇA DE QUEIRÓS E RAMALHO ORTIGÃO 

 

 

Após a breve análise dos elementos concernentes à instância narrativa dos 

romances de Eugène Sue e Camilo Castelo Branco, passemos à análise do último romance 

que compõem a nossa tríade dos mistérios, que prolonga esse exploradíssimo filão 

folhetinesco e o faz chegar até a década de 70: trataremos do Mistério da Estrada de Sintra, 
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primeiro romance de Eça de Queirós, escrito conjuntamente com Ramalho Ortigão e 

publicado em 1970 no Diário de Notícias. 

Apesar de inserir-se na voga dos mistérios iniciada por Ann Radcliffe e 

popularizada por Eugène Sue com Os Mistérios de Paris e Os Mistérios do Povo, O Mistério da 

Estrada de Sintra possui características muito diferenciadas e particularidades intrínsecas ao 

seu modo de composição, evidenciando uma nova etapa do romance-folhetim e todas as 

modificações advindas dessa evolução. No entanto, assim como Camilo Castelo Branco, 

Eça também inicia sua produção literária de maneira a observar o desenvolvimento da 

forma do romance francês, com o qual dialoga explicitamente em seu primeiro romance.  

É a partir do imbricamento de diversas formas romanescas ou de diversos 

momentos do romance-folhetim que se dá a estrutura do Mistério da Estrada de Sintra, em 

cuja tessitura se pode observar a presença de variados gêneros: o romance folhetinesco de 

entrecho sentimental, cuja tônica na literatura romanesca é evidenciada pela presença de 

peripécias, vinganças, arrependimentos e reviravoltas, bem como indivíduos misteriosos e 

elementos exóticos; o romance epistolar, já que o próprio folhetim está organizado a partir 

de cartas trocadas entre os participantes dos eventos relatados e mesmo leitores alheios aos 

eventos ocorridos, que lendo o desenrolar da narrativa passam a enviar cartas ao jornal, 

complicando cada vez mais os nós da trama; e o romance policial, já que um dos núcleos 

do romance, além do triângulo amoroso formado pelo capitão Rytmel, pela Condessa e por 

Cármen Puebla (o elemento exótico típico do romance de mistérios, tal qual a ardente 

Cecily, dos Mistérios de Paris), é o núcleo que gira em torno do mistério do assassinato do 

capitão Rytmel e as desconhecidas circunstâncias de sua realização.  
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Além do entrecruzamento de todas essas formas ascendentes do romance, 

cujos núcleos giram em torno de Eugéne Sue, Alexandre Dumas, Samuel Richardson e 

Edgar Allan Poe, o romance também transita entre as diversas fases do romance-folhetim, 

apresentando um mundo aventuroso e inverossímil, e também elementos que comprovam 

a veracidade dos fatos, tomando como referência a publicação dos fait divers. Surgido no Le 

Petit Journal em 1863, de acordo com a exposição organizada sobre o tema em 1982 no 

“Musée National des Arts et Traditions Populaires de Paris”i, a origem do fait divers residiria 

nos “canards” ou “nouvelles”, notícias “curiosas”, “singulares” ou “extraordinárias”. Dessa 

forma, podemos entender o fait divers como uma “notícia extraordinária, transmitida em 

forma romanceada, num registro melodramático, que vai fazer concorrência ao folhetim e 

muitas vezes suplantá-lo nas tiragens” (MEYER, 1996, p.98). 

Além da presença de todos os gêneros romanescos, bem como os diversos 

momentos da evolução do folhetim, o romance ainda pretende erigir-se sobre uma nova 

base, da qual seria o único representante: a do romance-noticiário, inventado pelo próprio 

Ramalho, que deixa evidente a relação entre o folhetim e o fait divers na composição do 

romance e que reafirma laços com a realidade. A peculiaridade do molde, segundo o 

próprio autor, estaria na “utilização do veículo jornalístico para a montagem, com nova 

eficácia, da ilusão de “verdade” que sempre presidira às intenções da ficção epistolar [...]. 

Assim nascia o tal romance-noticiário, verdadeiro “romance-folhetim” – dizia Ramalho – 

como nem franceses nem americanos o tinham concebido ainda ” (MONTEIRO, 1985, 

p.17, grifos da autora) ii 

Dessa forma, pode-se observar que, através de uma tessitura múltipla e 

complexa, as intenções de Eça e Ramalho não residiam somente em repor em Portugal os 
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moldes folhetinescos franceses, alternando-se entre a publicação de folhetins e fait divers. Já 

de antemão, a julgar pelo entrecruzamento das diversas formas romanescas que se 

entretecem no romance, bem como pela invenção literária engendrada pelos companheiros 

de pena, os escritores mostram estar a par das modas e sucessos franceses, mas também 

revelam estar atentos e interessados na criação de um romance especificamente português, 

com características próprias e moldes originais. Como Camilo, Eça e Ramalho evidenciam 

uma visada crítica sobre as influências do romance francês, buscando novas formas de 

realização romanesca, que pudessem revelar, por sua vez, moldes originais e, ao mesmo 

tempo, críticos, através dos quais um diálogo com as expectativas do público leitor e com a 

ascensão da forma romanesca em Portugal pudesse ter lugar no seio do próprio romance. 

A híbrida composição do romance, dadas as misturas e jogos feitos em torno 

dos gêneros romanescos, não seria suficiente, ainda, para compreender a sua profunda 

significação; a paródia aos diversos gêneros abordados é que configura, a nosso ver, a 

maior originalidade da sua forma de composição e a quebra diante dos modelos 

folhetinescos franceses estudados durante a nossa pesquisa. Trataremos somente de uma 

estratégia paródica instalada no romance: a que desconstrói o formato do fait divers 

implicado na estruturação da narrativa, tomando-o ora como base para a composição do 

folhetim, ora como elemento a ser subvertido. Em alternados momentos da narrativa, 

observamos ora uma construção da atmosfera verídica, ora uma desconstrução de suas 

efetivas possibilidades, pela elevação do caráter ficcional da narrativa ao primeiro plano, em 

que o diálogo crítico em torno do folhetim romanesco avulta diante do leitor mais atento.  

Talvez uma breve síntese dos primeiros capítulos já revele o jogo paródico 

estabelecido por seus autores: o romance abre-se com um suposto assassinato de cujas 
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causas e circunstâncias não se tem o menor conhecimento, envolvendo médicos 

sequestrados, sequestradores mascarados e condessas misteriosas, bem ao gosto do 

folhetim popular francês. O relator do “caso verdadeiramente extraordinário” (QUEIRÓS, 

ORTIGÃO, 1963, p.13), cujo mistério lhe obriga a publicar tais circunstâncias no jornal em 

busca de respostas, acicata a curiosidade dos leitores fornecendo diversas pistas que 

comprovam a veracidade do caso misterioso, estratégia elaborada pelos próprios autores, a 

julgar pelos depoimentos de Ramalho Ortigão a respeito do “romance-noticiário”. 

No entanto, após poucas semanas, nova estratégia dos autores desmonta a 

assunção de veracidade com a qual o romance se solidifica: dentro da própria estória 

romanesca, um leitor anônimo, identificado apenas pela letra Z., envia uma carta ao jornal 

onde se dera a publicação alertando para o caráter ficcional do mistério que tomava conta 

da sociedade portuguesa, elencando todas as inverossimilhanças dos acontecimentos, 

questionando a “veracidade do caso portentosamente romanesco” e afirmando que a 

leitura lhe dera a impressão de estar diante “do tipo mais acabado de roman feuilleton” 

(QUEIRÓS, ORTIGÃO, 1963, p.58). O astuto Z., o “fermento da desconfiança” 

(MONTEIRO, 1987, p.9), promovendo uma leitura crítica do folhetim que provocava 

reações avassaladoras na ingênua sociedade lisboeta e identificando todos os elementos do 

“gênero com que a veia imaginosa dos fantasistas franceses e americanos vem de quando 

em quando acordar a atenção da Europa para um sucesso estupendo” (QUEIRÓS, 

ORTIGÃO, 1963, p.58), provocava o público a duvidar da montagem rocambolesca que se 

entretecia nas páginas do folhetinesco Diário de Notícias. E na macroestrutura, por detrás 

dos metaficcionais comentários do personagem, para quem “a invenção literária” (1968, 

p.92) tomava ares ingênuos e saciava-se de “inverossímeis invenções” (1968, p.95), os 
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autores do romance realizavam uma bem acabada paródia do folhetim e dos fait divers, 

negando e pondo em cheque a possível veracidade do caso, responsável pela intensa 

acolhida do romance. 

Ora, é evidente a intenção dos autores: ao mesclar suposta veracidade e 

confessa ficcionalidade, confundindo o leitor e desestabilizando o caráter verídico desse 

tipo de composição folhetinesca, o romance revela seu caráter crítico e autocrítico, em que 

a sátira e a paródia, sendo a última entendida no sentido de subversão e “travestimento” 

dos modos romanescos empregados, se fazem amplamente vigentes no texto.  

Assim, novas estratégias atualizam-se no romance, mas ainda com semelhantes 

“disposições provocadoras” às de Camilo, que também revela, ao longo de toda a sua 

produção literária, um diálogo crítico com a narrativa romanesca e com o Romantismo 

enquanto representação literária. Estratégias originais e criativas aproximam os escritores, 

que interessados em inserir-se na cena literária, também souberam atentar aos seus 

meandros e contradições, expondo uma conjuntura da literatura folhetinesca de modo a 

superar alguns de seus recorrentes lugares-comuns, e não somente repondo em Portugal 

suas tópicas. Como afirma Ofélia, o romance 

[...] era um superior modo de rir da infantilidade do público lisboeta 
alimentada pelo romance folhetinesco, um modo de rir bem próprio 
daquele Eça e daquele Ramalho que tão patente deixaram, em obras 
posteriores, a responsabilidade que atribuíam à literatura romântica 
“barata” na degenerescência da nossa sociedade (1985, p.16). 

 

Finda a breve análise de parte dos aspectos formais concernentes aos romances 

estudados, lembramos a teoria de Moretti a respeito da difusão do romance europeu 

central, que encontrando bases em Frederic Jameson, Marlyse Meyer, Roberto Schwarz e 

diversos outros estudiosos das literaturas periféricas, afirma que a adaptação do romance 
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nas periferias ou semiperiferias se daria a partir da relação entre padrões formais 

estrangeiros e matérias-primas locais. Refutada, ou ao menos relativizada essa teoria, 

através da análise da inovação formal e da criação de novos modelos diversos, mas que 

dialogam entre si, contrapondo-se em parte ao modelo europeu central, acrescentamos à 

análise um novo texto de Moretti, que vindo ao encontro de nossas reflexões, também 

propõe uma relativização da primeira teorização desenvolvida no Atlas do Romance Europeu, 

publicado em 1997: trata-se do texto “Conjecturas sobre a literatura mundial”, publicado 

em 2001. 

Nesse novo texto, em que o autor retoma as questões iniciadas em sua primeira 

obra, temos uma nova proposta de compreensão das literaturas periféricas, considerando 

agora também as dessemelhanças encontradas em sua matéria, e não somente a difusão de 

formas do romance europeu central. Assim reformula Moretti: 

Para ele [Jameson] a relação é fundamentalmente binária: “os padrões de 
formas abstratas na construção do romance ocidental” e a matéria-prima 
da experiência social japonesa: forma e conteúdo, basicamente. Para 
mim, se parece mais com um triângulo: formas estrangeiras, material 
local – e formas locais. É precisamente nessa terceira dimensão que tais 
romances apresentam maior instabilidade [...]. Faz sentido: o narrador é 
o pólo do comentário, de explicação, de avaliação, [...] (2001, p. 53, grifos 
do autor).  
   

Na nova formulação, em que Moretti passa a considerar a presença de 

narradores diferenciados, a partir dos quais os romances periféricos podem apresentar uma 

relação complexa entre formas estrangeiras e formas locais, o próprio autor ressalta que a 

literatura mundial é sim um sistema, do qual se irradiam diversos movimentos que podem 

originar ondas – ou continuidades – e árvores – ou descontinuidades, mas um “sistema de 

variações”. “O sistema era um único, e não uniforme. A pressão proveniente do centro 
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anglo-francês tentava torná-lo uniforme. Mas não seria nada fácil apagar a realidade da 

diferença” (2001, p.52, grifos do autor). 

Assim, se antes propúnhamos refutar a tese de Moretti, agora nos parece que a 

nova teorização pode fornecer interessantes subsídios para a análise da obra inicial de 

Camilo e Eça. Com efeito, as diferenças observadas na realidade local, na qual muito do 

ideário romântico europeu não se ajusta – daí a presença do narrador camiliano focalizando 

de um ponto de vista externo à diegese as desventuras do personagem romântico, cujas 

idealizações considera bastante perniciosa – fazem frente à necessidade da atualização das 

tópicas romanescas vigentes na literatura francesa, necessidades de um recente e imaturo 

público leitor, frustração constantemente exposta na novelística camiliana. Assim, moldes 

híbridos – que, de fato, importam muito do modelo europeu, mas que também criam 

formas paralelas e inovadoras, críticas, questionadoras – têm lugar na literatura portuguesa 

oitocentista. 

No romance de Camilo, de fato, uma das grandes inovações formais está na 

figura do narrador, que se posicionando externamente ao narrado, pode interferir na 

diegese para tecer comentários a respeito das personagens, dialogar com as expectativas do 

público leitor e perscrutar a sensibilidade literária da época. Pode-se, no entanto, afirmar 

que esse processo é parte do que se convencionou chamar de “ironia romântica”; no 

entanto, sem perder de vista o “molde europeu” – Les Mystères de Paris – não se pode deixar 

de notar que as funções, os propósitos e as variações do narrador, no que diz respeito à 

conjuntura literária e cultural da época, ganham contornos muito mais críticos e reflexivos, 

desde seu primeiro romance.   
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No romance de Eça e Ramalho, por sua vez, as inovações formais ocorrem 

para além da figura do narrador: se é por meio de um deles que se instala a desconfiança e 

se procura provocar e acordar a criticidade do leitor adormecida em meio às aventuras e 

reviravoltas do enredo, a paródia e subversão do molde folhetinesco é muito mais radical 

quando comparada à “simples” estrutura do folhetim francês, em que o narrador 

permanece uno e fiel ao público leitor. 

Eça e Camilo, em uma corrente que nos sugere um “movimento coletivo”, em 

detrimento de alguns bem-sucedidos “percursos individuais”, para lembrar as palavras de 

Maria Alzira Seixo (2004, p.15), parecem estar situados em um cenário cultural análogo: 

diante da “invasão” do romance francês em terras portuguesas, os escritores procuram 

discutir, através de novas estratégias narrativas, a respeito dos moldes e temas acolhidos 

pelo público, em que a desestabilização das formas e da figura do leitor ganha acentuado 

relevo, ao passo que os vínculos que o narrador de Sue procura estabelecer com seu leitor 

sugerem um percurso apenas interessando em entreter (para vender), e não questionar. 

                                                           
i Apud MEYER, Marlyse, 1996, p.98. 
ii As afirmações de Ramalho Ortigão a respeito do “romance-noticiário”, bem como a respeito da 
gênese do romance, encontram-se na carta dirigida a Alfredo da Cunha em 1915, transcrita pela 
primeira vez, segundo Ofélia, por Julieta Ferrão no artigo “À margem de dois centenários. O bluff 
literário de O Mistério da Estrada de Sintra”, in O século Ilustrado, Lisboa, 1945, Ano VIII, n°407, ao 
qual não tivemos acesso. 
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O DESEJO DA ESCRITA: AS CARTAS EM MEMÓRIAS DE GUILHERME DO 

AMARAL 

 

Andreia Alves Monteiro de Castro1 

 
 

 
Memórias de Guilherme do Amaral é o volume final da chamada “trilogia da 

felicidade”, (CABRAL, 1966, p. 5) composta também pelos romances Onde está a 

felicidade?(1856) e Um homem de brios (1863). Esta obra alcançou “na época da sua publicação 

um sensacional êxito editorial: duas edições num ano, batendo, de longe, as quotas normais 

de escoamento das obras romanescas do Mestre” (CABRAL, 1966, p. 5), superando os 

demais componentes do ciclo.  

Esta excelente recepção do público é atribuída por Alexandre Cabral a 

incidências biográficas de Camilo. A tumultuada vida do autor de certo atraía as atenções 

“do bom burguês de meados do século” (CABRAL, 1966, p. 5), mas não se pode deixar de 

considerar, independentemente disto, o grande valor estético e histórico da obra. 

Vale salientar que o método epistolar, tão ao gosto da época, teria igualmente 

contribuído para o sucesso de romances de muitos outros autores, como Richardson, 

Rousseau e Laclos.  

Os dois primeiros títulos desta trilogia contam a história de Guilherme e de sua 

amante, a costureira Augusta, como anuncia o narrador na introdução de Memórias. 

Em Onde está a Felicidade? é possível perceber uma dura crítica ao “materialismo 

grosseiro” da sociedade portuguesa oitocentista, que teria o capital como sua principal 

                                                           
1 Mestra - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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força motriz, “governando e desgovernando os sentimentos” (CABRAL, 1988, p. 316) de 

“homens infames” e “mulheres frìvolas”: “O dinheiro é milagroso, no nosso tempo, como 

a vara de Moisés em tempos melhores” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 173). 

Essa visão ecoa em todo o texto e a resposta da questão que intitula romance, 

ironicamente, mais de uma vez é oferecida: a felicidade está “debaixo da tábua, onde se 

encontram cento e ciquenta contos de réis” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 349), visto 

que o dinheiro “reabilita, e anistia todos os crimes” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 288). 

Em Um homem de brios a reflexão também se volta para a complexidade dos 

sentimentos e das relações humanas. Ao contrário do que muitos ainda defendem, nesta 

obra – bem como na anterior – o amor verdadeiro não é o único sentimento ou razão 

determinante na atração ou na união entre os casais, que se aproximam em alguns casos 

por motivos bem menos nobres.  

O protagonista Guilherme, enfastiado de seu relacionamento, deixara Augusta, 

mesmo sabendo que a costureira esperava um filho seu. Contudo, quando o rapaz regressa 

a Lisboa, preterido pela prima, encontra a antiga amante “reabilitada”: casada, rica, 

respeitada e agora conhecida como baronesa de Amares. “Guilherme do Amaral, ferido no 

orgulho” (CASTELO BRANCO, 1983, p. 515), não resiste, tenta seduzi-la a qualquer 

custo.  

Até o momento em que é apunhalado em uma emboscada e acaba por ser 

socorrido e acolhido por Francisco, marido da baronesa. Por gratidão, decide, então, 

afastar-se do casal. Segundo a observação do amigo jornalista: “Augusta foi salva pelos 

brios de Guilherme do Amaral. Se não te prostram ferido na rua, se o barão te não paga a 

hospitalidade que lhe deras, Augusta sucumbia...” (CASTELO BRANCO, 1983, p. 591). 
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Já a ex-costureira, que nesta altura vivia um casamento de conveniência com o 

primo, oscila entre resistir e ser fiel ao esposo ou perdoar Guilherme e se entregar ao 

sentimento que ainda nutria pelo galanteador. Na “luta entre o dever e a paixão” 

(CASTELO BRANCO, 1983, p. 592), Augusta, mesmo envaidecida pelas investidas do 

rapaz, recusa-o, mais pela “vontade de humilhar [...] o homem, cujas esmolas repelira” 

(CASTELO BRANCO, 1983, p. 587). Sua fortaleza “era mais orgulho que virtude” 

(CASTELO BRANCO, 1983, p. 442), tanto que acaba por se entregar à morte quando se 

vê novamente abandonada.  

Em Memórias de Guilherme do Amaral, outra conquista do sedutor é descoberta: a 

letrada Virgìnia, personagem que “habita” somente este romance da trilogia. Embora o 

“editor” tenha recebido recomendações expressas para que usasse um pseudônimo a fim 

de resguardar “o nome da mulher que maior porção de páginas escreveu do manuscrito” 

(CASTELO BRANCO, 1966, p. 48). Esta jovem se apaixonara perdidamente por 

Guilherme, antes mesmo de o rapaz conhecer a costureira da Rua dos Armênios. Sempre 

rejeitada, poucas foram as oportunidades em que realmente encontrara o seu amado. 

Contudo, escreviam-se repetidas vezes.  

Além desta correspondência, o romance ainda “abriga” cartas de Guilherme do 

Amaral a amigos, nas quais as verdadeiras impressões e opiniões do “gentil galã” são 

registradas, bem assim outros textos de Virgínia: um diário, uma compilação de algumas 

poesias e a narrativa da história de sua amiga Raquel, outra “mulher que morreu de amor”  

(CASTELO BRANCO, 1966, p. 51). 

Virgínia, sofrendo a falta de Guilherme, toma à escrita como sua confidente e, 

ao mesmo tempo, único meio de interpelar seu amado. Absorta no sentimento amoroso, 
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ousa tomar a contramão dos valores da sociedade, e toma a iniciativa no jogo da sedução. 

Sem a mediação da escrita, isto talvez fosse inaceitável. 

Não desiste da troca de cartas nem mesmo quando é desprezada, e passa, 

então, a viver uma relação dramática entre os cerceamentos impostos pela moral reinante e 

a busca por uma forma de transgredir estes limites na luta pelo seu amor: “Se eu fosse livre 

afrontava o mundo, e ia viver a teu lado. A aspiração, que me enleia, o sonho que me 

enlouquece, é, creio eu, a suprema virtude do coração. A sociedade que me importaria?” 

(CASTELO BRANCO, 1966, p. 189). 

Talvez por isto, suas cartas transcendam o seu fim primeiro, a comunicação, 

tornando-se um canal direto da expressão e análise do Amor, vivenciado nas mais variadas 

nuances e acepções. Ora apresentado como um sentimento solitário: “O meu amor 

alimenta-se de si mesmo, vive de sua própria vida. Amo-o, Guilherme. A minha felicidade é 

esta união imaterial, contra a qual nada podem as distâncias multiplicadas” (CASTELO 

BRANCO, 1966, p. 56). Ora como um sentimento religioso e universal: “Isto, Guilherme, 

é amor, é vida, é divinização. Deus é poder, razão, e amor; e o homem também em si 

encerra uma trindade santa; ser, razão, e amor; três faculdades que formam uma só alma, 

uma mesma vida, e uma natureza idêntica” (CASTELO BRANCO, 1966, p. 70).  

Esta visão também se reflete em sua lírica, embora esta possua uma linguagem 

com maior sensualidade. No primeiro poema transcrito, a poetisa se confessa ao mesmo 

tempo perplexa e arrebatada por uma “insólita paixão”. Sabendo não ser correspondida, 

prefere manter os seus sentimentos em segredo, atenuando assim o pejo e a humilhação de 

encontrar-se em tal situação. 
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Em Anelos,o eu lírico manifesta claramente o desejo de intimidade, de 

comunhão com o ser amado. A sugestão sensorial e tátil, que permeia todo o poema, revela 

um erotismo  contido, insinuado lentamente, em progressão, caminhando do recatado 

beijo, para a entrega total, visível na última estrofe do poema:  

Nas páginas do seu diário, na verdade cartas secretas a Guilherme, Virgínia era 

ainda mais autêntica, revelando por vezes, uma paixão erotizada, que implicaria na 

realização fìsica: “Na verdade, o que existe é a força, a matéria, o sangue, o corpo. Nada te 

falará de mim, se me não sentires. Sensação matéria e mais nada!” (CASTELO BRANCO, 

1966, p. 170), e ainda: “Digo-te uma verdade que é fogo no coração, e rubor na face. Cem 

anos de vida pela paixão impetuosa que podias dar-me numa hora! As tuas paixões são 

incendiárias, e eu queria morrer nelas” (CASTELO BRANCO, 1966, p. 148). Esta 

linguagem, na qual algum incauto pode ler “ultraromantismo”, talvez esconda os clamores 

do sexo. 

Nas cartas realmente entregues a Guilherme, a protagonista seguia as 

convenções, assumindo um discurso casto, sublime e espiritualizado. Já na intimidade de 

seu diário, descreve um sentimento sensual e permeado de erotismo. 

Essa escrita restrita a meios mais reservados, como a correspondência e o 

diário, espelha um hábito muito comum àquela época. “São numerosas as mulheres às 

quais o código das conveniências proíbe a publicação e que suprem graças ao diário sua 

necessidade, quando não a fúria de escrever” (PERROT, 2009, p. 249). 

Virgínia escreve para diminuir a ausência, para transformar o distante em 

presente: “Quando te não escrevo, Guilherme, sinto-me sozinha” (CASTELO BRANCO, 

1966, p. 152). A imagem reproduzida do amado já a satisfaz: “Escrever-te é sentir-te” 
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(CASTELO BRANCO, 1966, p. 149). Escreve, sobretudo, para aplacar o irreprimível 

anseio de dizer o que pensa e o que sente. Desejava secretamente alcançar o mesmo 

“destino de Staël, de Genlis [e] de Sand”(CASTELO BRANCO, 1966, p. 163). Ao escrever 

constantemente sobre o seu amor evidencia a sua grande paixão pela escrita, que talvez seja 

a linha que entretece toda a trama. 

Aliás, Manuel Tavares Teles, em seu Manuscritos de Gertrudes, baseado em 

documentos reais, afirma que Memórias poderia ter como matriz um diário amoroso de 267 

páginas e uma coleção de 28 cartas possivelmente escritos por Gertrudes da Costa Lobo, 

uma poetisa portuense que teria de fato amado e se correspondido com Camilo Castelo 

Branco: “As evocações desta mulher surgiram na obra do Romancista, que veio até a 

consagrar-lhe as Memórias de Guilherme de Amaral, emocionado e emocionante romance, 

inteiramente baseado nos manuscritos que dela recebeu” (TELES, 2007, contracapa).  

Neste romance, as considerações acerca das condições enfrentadas pelos 

escritores e a função destinada à literatura naquela sociedade se dão a partir de vários 

pontos de vista.  Logo na introdução, o pretenso editor trava uma discussão com o 

jornalista amigo de Guilherme, só agora identificado como Ernesto Pinheiro, sobre a pouca 

importância dada à instrução e a falta de oportunidades para os homens de letras. 

O “poeta, romancista, erudito” (TELES, 2007, p. 36) chega a afirmar que 

deseja que os seus filhos sejam caixeiros, “ou sapateiros, ou alfaiates ou torneiros,” 

(TELES, 2007, p. 36) pois “viver da pena” não seria garantia de uma vida confortável no 

Portugal da época. 

Ernesto ainda problematiza a participação dos eruditos na vida política do país, 

tão frequente, mas nem sempre adequada na sua visão. 
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Já o editor-autor, no seu prefácio, aborda a questão da utilidade da literatura 

com tamanha atualidade, sem acreditar que esta perverta ou regenere quem quer que seja 

(PERROT, 2007, p. 93). Contrariando boa parte dos seus contemporâneos, que viam a arte 

como um instrumento de educação e de progresso moral. 

Este tema seria um dos elos que unem ideologicamente os romances da 

trilogia, tratada de maneira direta neste volume, mas sempre com certo grau de ironia. 

Parecendo zombar dos que acreditam nos malefícios da literatura, sobretudo dos romances: 

O foco logo retorna às cartas de Virgínia, e a tumultuada relação entre a 

mulher e a escrita no Oitocentos é posta em cena. Nesta sociedade, a instrução era 

considerada “contrária tanto ao papel das mulheres quanto a sua natureza: feminilidade e 

saber se excluìam.” Uma mulher culta, que aspirava ser uma autora, não era uma mulher. 

Era preciso educar as meninas apenas no que fosse necessário para “torná-las agradáveis e 

úteis”, e não “exatamente instruì-las” (PERROT, 2007, p. 93). 

Deste modo, se “viver da pena” era uma tarefa árdua para os homens, para as 

mulheres era uma “monstruosidade moral e literária” (PERROT, 2007, p. 93). O 

desconforto seria ainda maior se uma moça solteira, que deveria ignorar o “feio mundo das 

paixões”, ousasse falar de amor e desejo, tão presentes na literatura masculina, mas 

totalmente interditados à escrita da mulher.  

O protagonista de Memórias em vários momentos expõe esse olhar 

preconceituoso da época. Guilherme ao receber uma carta de uma suposta dama 

enamorada desconfia que sua autoria talvez não fosse feminina. Em sua opinião tamanha 

correção gramatical e estilo não seriam condizentes com a escrita de uma mulher.  
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O tal amigo responde dando conta de que realmente a carta tinha sido enviada 

por uma moça, nascida em uma boa famìlia, que “não era bonita para uns; formosa para 

outros”, e vivia sempre a procurar uma forma de corresponder-se com Guilherme: 

Contudo, “o diplomado leão” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 105) não 

parecia buscar talento e erudição em suas pretendentes. Não estava interessado no amor 

“imaterial” que acreditava ser o único “bem” que a “espiritual Virgìnia” pudesse lhe 

oferecer, pois seduzi-la “como quem seduz uma mulher do povo, [seria] um 

comprometimento muito grave, uma desonra”(CASTELO BRANCO, 2003, p. 110). 

Imbuído na lição que aprendera em meio à sociedade portuense – “seduzir, 

esquecer, comer, beber, dormir, e acordar para seduzir, esquecer, comer, etc.” (CASTELO 

BRANCO, 1983, p. 422) –, eram os dotes fìsicos e os “amores fáceis” sem embaraços que 

lhe despertavam maior interesse. Virgínia, de certo, não correspondia às expectativas do 

conquistador:   

Até mesmo corresponder-se com “a literata” lhe parecia inoportuno. Sentia-se 

desafiado a pelo menos aparentar possuir o mesmo padrão cultural e o mesmo domínio da 

língua apresentados pela eloquente jovem, e isto não lhe era fácil. 

Então trata de escrever a Virgínia sem perda de tempo, avisando-a que seu 

“coração estava morto” e que não poderia mais amar. Chegando a investir-lhe as “honras 

de parenta”, mas dispensando os seus incestuosos “deveres de irmã”.  

Guilherme “derrama” em toda a sua carta a retórica aprendida em “centenares 

de volumes franceses” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 80), os quais lera dia e noite ao 

ponto de decorar-lhes todas as páginas. Deste modo, na pena do moço, o discurso 
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permeado de emotividade e sentimentalismo, aprendido nos livros, serve-lhe de arma para 

se defender de uma mulher que lhe era indesejável. 

Na verdade, o conhecido “leão” preferia os ardentes e prazerosos encontros 

furtivos com Florinda, “a Circe do Porto”: uma senhora casada, cuja condição o isentava 

de quaisquer obrigações ou compromissos e que não o sujeitava ao torturante “consumo 

de idéias”, uma vez que não tinha “cérebro”, e sim “bossas em alguma entranha” 

(CASTELO BRANCO, 1966, p. 190)2.  

Mesmo assim, Florinda não se satisfaz, ressentida pela atenção que Guilherme 

consente a Virgínia, tenta desmoralizar a rival. Leva ao conhecimento do rapaz cartas que a 

“menina cientìfica” teria endereçado a outro homem, afirmando que embora fosse tratada 

por “muito positiva”, nunca teria se humilhado “ao descoco de desafiar quem quer que seja 

a corresponder-se” com ela. 

Guilherme do Amaral, “um homem de brios”, sentiu-se despeitado pela idéia 

de não ter sido o único a causar a tamanha comoção na escritora, cujo estilo “faria dez 

Macias Namorados” (CASTELO BRANCO, 1966, p. 61). 

Entretanto, o outro destinatário das cartas de Virgínia não era exatamente um 

pretendente. Tratava-se de um jornalista a quem a jovem procurou na intenção de publicar 

seus textos. Esta iniciativa, na época, era o suficiente para obter o escárnio e a reprovação, 

não só dos retrógrados ou dos néscios, mas de toda a sociedade, inclusive das outras 

mulheres. 

                                                           
2 “Florinda, como não tem cérebro, deve ter as bossas em alguma entranha. Eu creio que a imensa 
bossa – se é que toda ela o não é - da libertinagem dessa mulher é o coração inteiro, onde, em vez 
de sangue, lhe gira água-tofana com que ela mata o coração dos néscios que a festejam.” 
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Conhecendo a natureza desta relação, Guilherme parece arrepender-se da má 

apreciação que fez do caráter de Virgínia. Mas não estava disposto a sacrificar-se diante a 

opinião pública mudando sua maneira de agir. 

Sendo assim, as memórias de Guilherme e de Virgínia levantam algumas 

questões problemáticas para as mulheres daquela sociedade. Vejamos... 

A primeira diz respeito aos abismos da sexualidade, que chegava à desonra e à 

“vergonha sem remissão” (PERROT, 2009, p. 250), quando resultava em nascimentos de 

filhos ilegítimos. O livro de Camilo expõe casos como o de Florinda, que incorria 

publicamente no adultério, no entanto decidida, parecia não se incomodar com apreciação 

alheia. Ou como os de Cecília e Margarida, moças solteiras que burlavam as normas, mas 

que mantinham as aparências e permaneciam incólumes. 

Há também o caso de Raquel, que declarou “guerra à sociedade”, e saiu às ruas 

com suas filhas nos braços, ao lado do homem que amava, mesmo sem terem contraído os 

laços sagrados do matrimônio. Mas só ela teve que pagar um alto preço por tamanha 

infração aos “códigos morais”. 

As “mulheres que o mundo respeitava” (CASTELO BRANCO, 1960, p. 453) 

3gozavam de todo o prestígio e de todas as regalias que a sua posição poderia oferecer. Já as 

que “o mundo desprezava” (CASTELO BRANCO, 1960, p. 472)4 sofriam um verdadeiro 

holocausto social: 

O respeito ou o desprezo nada tinha a ver com as qualidades de caráter. Mas 

sim com saber ou não, querer ou não, valer-se dos atalhos que a sociedade oferecia àqueles 

que não viviam de acordo com as normas vigentes. 

                                                           
3  “Mulher que o mundo respeita” – expressão original. 
4 “Mulher que o mundo despreza” – expressão original. 
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A amiga de Virgínia resistiu bravamente às adversidades do caminho que 

escolhera, já “Baltasar, ao quarto mês de quase convivência com Raquel” (CASTELO 

BRANCO, 1966, p. 111), ganha “medo à opinião pública” (CASTELO BRANCO, 1966, p. 

111), e a abandona, em busca “da fácil vitória e conquista” (CASTELO BRANCO, 1966, p 

112) de uma mulher “das quarenta primaveras” (CASTELO BRANCO, 1966, p. 112). A 

moça não pôde suportar o “látego do castigo na mão do homem que a despenhara” 

(CASTELO BRANCO, 1966, p. 112) e acaba vitimada por tamanha desilusão.  

A morte por amor une a história de Raquel, de Virgínia e de Augusta, 

ocasionando, no romance, um processo de reflexividade, de duplicação especular, onde as 

três personagens se completam e se fundem, proporcionando uma visão panorâmica da 

situação feminina no Portugal do século XIX. Apontado, sobretudo para o fato de que a 

cultura e o meio não concorreram negativamente para o caráter dessas mulheres, 

verificando-se justamente o contrário, o conhecimento e a erudição ajudaram a aflorar as 

suas melhores qualidades.  

Augusta, “uma mulher simples, com a cabeça, e o coração, e o estômago no 

seu lugar” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 179), em três meses de convivência com 

Guilherme, lia e escrevia com admirável correção, e Raquel era companheira de estudos de 

Virgínia. 

Longe de serem mocinhas submissas e moralmente idealizadas, padecem 

justamente por se oporem aos preceitos sociais, e talvez, por não encontrarem no amor (ou 

nos amados) o apoio e a recompensa merecida. Deixam-se levar pela desejada Tísica, um 

mal na época considerado “como a morte passiva prototìpica, não raro, era uma espécie de 
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suicìdio” (SONTAG, 2007, p. 27). A tuberculose era “exaltada como a doença das vìtimas 

natas, das pessoas sensìveis, passivas, que não têm amor suficiente à vida para sobreviver.” 

Segundo Susan Sontag, a metáfora da tuberculose, na época, era rica o bastante 

para se dar em duas situações: representava a morte de alguém puro e bom demais para 

“ser sexual”, e também descrevia as agonias dos que sofriam grande repressão às suas 

paixões. Vemos isto em Augusta e Virgínia. A primeira não consegue resistir aos encantos 

de Guilherme, mesmo estando casada com o primo, mesmo após superar a infâmia do 

abandono. A segunda deseja o amado voluptuosamente, e em seu diário chega a descrever 

os sintomas dessa paixão ardente como uma doença. 

A história factual comprova que a Tísica causava 65% dos casos de óbito das 

pessoas com idades compreendidas entre 15 e os 40 anos, nos meados do século XIX. As 

suas principais causas seriam as particularidades climáticas ou higiênicas, falta de contacto 

com ar livre, excesso de trabalho, má nutrição, hereditariedade, sem afastar os 

condicionalismos psíquicos (CASCÃO, 1994, p. 435). 

Sendo assim, são muitas as interpretações possíveis a respeito deste fim 

escolhido por Camilo para as suas personagens, que pode ser considerado como uma 

morte corriqueira, para aquelas que viviam fechadas e isoladas dentro de suas casas, 

ricamente mobiliadas. Um estimado lar que era igualmente uma luxuosa prisão, de onde só 

costumavam sair rumo à igreja ou ao cemitério. Também pode ser analisado como o 

prototípico desenlace passional, romântico por excelência, ocasionado pelo desconcerto 

entre a personagem e o mundo. Ou ainda, como a redenção pela morte, um castigo moral 

para quem não segue à risca os bons costumes.  
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Das várias leituras, a que parece ser mais evidente é a da denúncia sobre o 

destino dado a quem se atrevia a ser diferente aos olhos dos outros no Portugal do século 

XIX: o desprezo e a aniquilação. Uma vez que “a honra não [estava] na consciência, 

[estava] na opinião pública” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 85). 

  Uma sociedade onde mulheres inteligentes, talentosas e sensíveis estavam 

sentenciadas a habitar um “mundo calado”. Para elas a leitura e a escrita eram “um fruto 

proibido,” sempre de “bocas fechadas, lábios cerrados e pálpebras baixas” (PERROT, 

2005, p. 79), e como Virgìnia sentencia: para elas “só é permitido chorar e morrer em 

silêncio” (CASTELO BRANCO, 1966, p. 94). 

Algumas mulheres que desejavam as posições de filha, de esposa e de mãe, 

também queriam amar, desejar e escrever. Muitas das vezes, tantas ambições entravam em 

choque, numa espécie de curto-circuito, e proteção da escritura íntima era uma forma de 

burlar os preceitos e evitar o embate com o estabelecido. Sem alternativas, essas mulheres 

buscavam nas cartas e nos diários um meio de fazer ecoar a sua voz, mesmo que 

murmurada. Por escrito e sob sigilo, poderiam tratar de sentimentos ou de assuntos 

permitidos apenas aos homens. 

Essas pioneiras tiveram a felicidade e o sofrimento de ser o ponto de partida 

rumo às mudanças, que iriam agitar o mundo e fazer vacilar os pensamentos. Não havia 

como conter a marcha das transformações. O próximo passo seria a publicação na 

imprensa, que ajudaria a salvar muitas preciosidades do derradeiro fundo das gavetas, 

proporcionando visibilidade a talentos como o de Ana Plácido, Guiomar Torrezão, Maria 

Amália Vaz de Carvalho e tantas outras que estavam por vir. 
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HIBRIDISMO DE GÊNEROS NA ÉPICA MODERNA: O CASO MENSAGEM, 

DE FERNANDO PESSOA 

 

 

Andréia de Souza Pires* 

 

 

Mensagem, escrito por Fernando Pessoa e seu único livro de publicação não 

póstuma, tem sido entendido pela crítica como obra que expressa teor híbrido a respeito 

das noções de nacionalismo e misticismo-esotérico, oscilando entre as categorias épica e 

lírica de gênero. Interessa observar, ao trazer à tona o questionamento sobre a pertinência 

do poema em estilo épico no mundo moderno, de que maneira é vislumbrado em Mensagem 

um afastamento do modelo da epopeia clássica, basilarmente centrado em Homero ou, 

mais especificamente, na Ilíada. Para tanto, o foco estará voltado ao entendimento da 

configuração de uma realidade já bastante distanciada daquela contida e prevista no texto 

homérico, reflexo de um mundo estável e fechado em que formas estabelecidas eram 

viáveis, pois que inscritas em um contexto histórico-social específico.    

É assim que procuraremos entender em que medida Mensagem – notadamente 

um poema epi-lírico que encarna o sonho de um enigmático Quinto Império em Portugal, 

apresentando uma vertente explicitamente sebastianista e bem ao gosto pessoano – se 

afasta e aproxima de determinadas teorizações do poema em estilo épico. A esse respeito, 

vejamos como Eduardo Lourenço, ao discutir de que maneira a própria figura de Fernando 

Pessoa personaliza o tema do sebastianismo e propõe o ideal de um império sonhado tão 

distante da noção de retrocesso que permeia a Portugal do século XX, se posiciona a 

respeito do questionável estatuto épico de Mensagem: 

                                                           
* Aluna Bolsista (CAPES) do Curso de Mestrado em Letras e Linguística da UFG. 
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Mensagem parece situar-se ao lado e, sobretudo, fora desse horizonte de 
Ausência como falta radical de ser, essência da poética da solitude tão 
característica de Pessoa, tanto como do horizonte ou da visão de ordem 
“transcendente”, que impregna a sua poesia de inspiração gnóstica ou 
ocultista. Na realidade, o poema Mensagem não só associa as duas 
poéticas, a da Ausência e da Ultra-Presença, como as leva ao seu limite 
até as inverter. Daí o carácter não só perturbante mas paradoxal de tão 
estranha “epopeia”, se o poema merece esse nome. (LOURENÇO, 
1993, p. XXI). 
 

Torna-se necessário, primeiramente, compreender os motivos que levam 

Eduardo Lourenço a explicitar o caráter paradoxal de Mensagem. Comecemos pelo fato de 

que este é considerado o poema epônimo de Fernando Pessoa, sendo, portanto, mas não 

apenas por isso, impossível elidir de tal percepção a importância desse texto no conjunto da 

tradição literária portuguesa e do multifacetado universo poético construído por Pessoa. 

Nesse sentido, a aproximação entre Mensagem e Os Lusíadas torna-se inevitável. 

Aqui, sobretudo, tal interesse verticaliza-se, visto estar em jogo a investigação do estatuto 

épico de uma obra que distancia-se quatro séculos da epopeia símbolo de Portugal. Os dois 

textos são frequentemente percebidos como expressão máxima da lusofonia, visto que 

trazem consigo uma imagem sacralizada da nação portuguesa. Se a epopeia camoniana, ao 

celebrar os feitos marítimos e guerreiros dos filhos de Luso no século XVI, sobrepuja o 

contraste entre o destino da pátria portuguesa e seu arcabouço mítico-cristão, Fernando 

Pessoa leva o ideal de um sentimento religioso ao ápice quando estabelece em Mensagem um 

modelo épico para além do condicionalismo histórico, pois que está ali o desejo de um 

Império regulado pela noção, um tanto obscura, de progresso espiritual. 

Uma leitura possível d’Os Lusíadas leva-nos a enxergar ali um canto de 

exaltação pré-agônico. Concluída em 1556 e tendo sido publicada pela primeira vez em 

1572, a epopeia camoniana tornar-se-ia como que um eco transfigurado da glorificação que 

se revela catástrofe: em 1580, com a morte do rei D. Sebastião na Batalha de Alcácer-
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Quibir, Portugal enfrenta uma crise dinástica que o leva à perda de sua soberania, o trono 

cai nas mãos da Espanha. Três séculos depois, nova comoção devido à sensação de que 

Portugal, outrora poderosa, afundaria em decadência: o Ultimatum britânico, ocorrido 

precisamente em 1890, exigiu a retirada de forças militares das então colônias portuguesas 

na África. Não há como negar que a necessidade de superação de tal (res)sentimento de 

derrota surge evidente na ideia mesma do sebastianismo, um dos pilares temáticos do texto 

pessoano em Mensagem. 

Vemos, assim, como essas duas obras dão, em certo sentido, voz a um 

incitamento ufânico justamente em momentos de grande tensão histórica. Tanto Os 

Lusíadas quanto Mensagem revelam o trágico contraste entre um sonho que se queria 

grandioso e uma realidade que se mostrou pouco lisonjeira. Somos, então, convidados a 

refletir sobre o vetor que nos leva à necessidade de encarar Mensagem – certamente não à 

sombra, mas sim de maneira aproximativa – através de uma perspectiva simultânea de 

diálogo e contraponto com o texto épico camoniano.  

O primeiro traço ressaltado a esse respeito, ainda que seja um elemento 

extrínseco ao aparato crítico direcionado exclusivamente ao texto, orienta-se pela intenção 

auto declarada por Pessoa de suplantar Camões. Sabe-se, sobre isso, que a análise de 

qualquer texto pessoano não deve dispensar a reflexão sobre o que o próprio Pessoa 

deixou escrito sobre sua obra. É em um dos artigos  que compreendem uma série intitulada 

“A nova poesia portuguesa”, escritos no ano de 1912, período em que Fernando Pessoa 

começa a publicar na revista A Águia, que surge a referência ao advento de um Supra-

Camões. Pretendendo repensar a organização da cultura nacional em tempos de decadência 

moral e cívica, Pessoa alude à necessidade de Portugal renascer política, cultural e, 

sobretudo, literariamente. Para que isso se dê, profetiza o seu próprio surgimento: 
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[...] deve estar para muito breve o inevitável aparecimento do poeta ou 
poetas supremos, desta corrente, e da nossa terra, porque fatalmente o 
Grande Poeta, que este movimento gerará, deslocará para segundo plano a 
figura, até agora primacial, de Camões. Quem sabe se não estará para um 
futuro muito próximo a ruidosa confirmação deste deduzidíssimo asserto? 
(PESSOA, 2004, p. 367). 

 

Como não aludir imediatamente ao próprio autor do texto, Fernando Pessoa, o 

poeta ícone da modernidade portuguesa – embora sua grandiosidade só tenha sido 

postumamente reconhecida, devido ao fato de que a maior parte de sua obra restou, em 

vida, como um plano em incessantes possibilidades editoriais – que fez de si mesmo 

muitos? No empenho em deslocar a figura primacial de Camões, como dito acima, não 

estava certamente a intenção de desprestigiar o autor de Os Lusíadas, mas sim a necessidade 

de fazer-se perceber por meio de uma obra que trouxesse muito mais do que a glorificação 

da pátria portuguesa a partir das conquistas de seus argonautas. Em Mensagem, portanto, a 

mitologia histórica camoniana dá lugar ao ideal de um Império puramente espiritual, visto 

que, para seu autor, enquanto a madrugada irreal do Quinto Império não dourar as 

margens do Tejo, não se cumprirá Portugal† 

É interessante observar que, assim como Os Lusíadas, Mensagem logo ocupou o 

posto de bíblia do nacionalismo poético português, embora incompreendido por muitos 

devido ao seu misticismo obscuro. Permeado de frases de inegável cristalização lírica, o 

poema Mensagem requer leitura cuidadosa, visto exigir de seu leitor um espírito apreciativo 

que leve em conta um repertório não só histórico, mas também simbólico que torna-se, 

frequentemente, de complicada decifração. 

                                                           
†
 Há aqui uma referência aos versos finais de dois poemas de Mensagem, quais sejam: “O Infante” (o 

primeiro de Mar Português), “[...] Cumpriu-se o Mar, e o Imperio se desfez. / Senhor, falta 
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Certamente com o intuito de que não fosse entendido como uma simples 

apologia de sentido nacionalista, Pessoa situou Mensagem como obra de nacionalismo 

místico. É Eduardo Lourenço quem nos esclarece que apenas aparentemente Mensagem 

celebra os heróis-mitos da história portuguesa, pois que esse poema deve ser encarado “ao 

abrigo do furor e do barulho da história em nome de um reino do espírito” (LOURENÇO, 

1993, p. XXII).  Mensagem é, sobretudo, um poema iniciático que prefigura um único herói 

futuro, restaurador do Império perdido: D. Sebastião. 

Dez anos depois de subir ao trono português, em 1568, então com a idade de 

quatorze anos, o jovem rei D. Sebastião morre em uma batalha contra o exército mouro, 

em território hoje pertencente ao Marrocos. Não bastassem os milhares de soldados 

portugueses mortos ou aprisionados no combate, o corpo de D. Sebastião não é 

encontrado. As consequências políticas da batalha de Alcácer Quibir resultaram no fato de 

que Portugal, dominado por Filipe II, passou a fazer parte do território espanhol. 

Miticamente, e aqui entramos nos meandros das consequências culturais que tiveram forte 

influência literária em muito do que se produziu a partir de então, o desaparecimento do 

corpo de D. Sebastião gerou uma profecia relacionada ao retorno do rei morto. As quadras 

populares atribuídas ao sapateiro Bandarra, permeadas de alusões misteriosas e presságios, 

passaram a ser tomadas como um aviso de que a fé dos portugueses estaria sendo posta à 

prova. Pois, se D. Sebastião retornasse, o esplendor perdido da pátria portuguesa retornaria 

também. 

Em Mensagem, os ideais que perpassam o sebastianismo são tidos como os 

meios viáveis para que ocorra o triunfo do Quinto Império. É importante perceber como o 

                                                                                                                                                                          
cumprir-se Portugal!” (PESSOA, 2005, p.78) e “Antonio Vieira” (o segundo de Os Avisos), “[...] A 
madrugada irreal do Quinto Império / Doira as margens do Tejo” (PESSOA, 2005, p. 86). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1297 
 

messianismo centrado na figura de D. Sebastião marca a cultura portuguesa desde a 

tradicional influência religiosa e intelectual deixada pelo padre Antônio Vieira. Ele foi 

considerado um sebastianista fervoroso e a crença na volta do Desejado, ou Encoberto, 

como também passou-se a designar D. Sebastião, vinculou-se às profecias bíblicas de 

Daniel, que falam de um império definitivo de Cristo na terra: o Quinto Império. 

Baseando-se nisso, pe. Vieira, mesmo tendo sofrido a perseguição da Inquisição no século 

XVII, estabeleceu que tal império teria como sede Portugal, pois assim sua autonomia seria 

legitimada, dando fim à União Ibérica.  

A denominação dos quatro impérios anteriores a este, no qual haveria a 

reencarnação de Cristo na figura de D. Sebastião, é divergente para o pe. Antônio Vieira e 

Fernando Pessoa. Segundo Vieira, os quatro primeiros impérios eram o assírio, o persa, o 

grego e o romano. Para Pessoa, o primeiro seria o Império Grego, o segundo o Império 

Romano, o terceiro o Cristianismo e o quarto a Europa. O segundo poema da terceira 

parte de Mensagem, intitulada O Encoberto, persegue idéias centrais a respeito do que seria 

este reino espiritual para Fernando Pessoa (PESSOA, 2005, p. 84): 

 

O QUINTO IMPERIO 

 

Triste de quem vive em casa, 

Contente com o seu lar, 

Sem que um sonho, no erguer de asa, 

Faça até mais rubra a brasa 

Da lareira a abandonar! 

 

Triste de quem é feliz! 

Vive porque a vida dura. 

Nada na alma lhe diz 

Mais que a lição da raiz –  

Ter por vida a sepultura. 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1298 
 

Eras sobre eras se somem 

No tempo que em eras vem. 

Ser descontente é ser homem. 

Que as forças cegas se domem 

Pela visão que a alma tem! 

 

E assim, passados os quatro 

Tempos do ser que sonhou, 

A terra será theatro 

Do dia claro, que no atro 

Da erma noite começou. 

 

Grecia, Roma, Christandade, 

Eurpoa – os quatro se vão 

Para onde vae toda edade. 

Quem vem viver a verdade 

Que morreu D. Sebastião? 

 

Mais do que nomear, na última estrofe, as quatro idades predecessoras do 

Quinto Império, este poema traz à tona um elemento temático central para a compreensão 

de Mensagem e, também, da obra pessoana em seu conjunto. Logo em seu início 

percebemos que, nesta visão de mundo, são os sonhadores, os loucos e os mártires, 

características personificadas na figura de D. Sebastião, que merecem louvor. À ideia de 

sonho, especialmente, alia-se certo descontentamento relacionado à noção de infelicidade 

metafísica. Sem o desassossego necessário não é possível a oscilação entre sonho e 

realidade, fundamental para que novos horizontes históricos se ergam: 

 

No passado, o sonho era o alto projeto das maiores ações humanas; no 
presente, são as circunstâncias infelizes que impedem essa prática 
superior, e condenam o sonho à irrealização. Assumindo o sonho, a 
poesia moderna não se limita apenas a fugir de um real adverso, mas 
afirma uma utopia que, por contraste, é uma permanente acusação 
daquilo que, nesse real, impede a plena realização dos mais altos ideais 
humanos. A poesia preserva o sonho como a possibilidade de um 
projeto, que possa dar valor às ações, que as salve da cegueira e da 
brutalidade. (PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 83).  
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A explicitação do contraste entre sonho e realidade pode servir de mote para 

que uma estranheza natural à obra pessoana se revele: o fato de que ela parece estar 

dilacerada entre o sentimento de irrealidade da existência e a sensação de que há uma outra 

realidade configurável apenas por meio do símbolo e do mito. Já é, portanto, tempo de 

voltarmos à noção de paradoxo estabelecida por Eduardo Lourenço, apontada logo no 

início deste artigo, para que possamos compreender de que maneira Mensagem, uma obra 

marcada pela noção de subjetividade e fragmentação, se relaciona a um questionável 

estatuto épico na modernidade. 

A estratégia da ficcionalização presente na poesia pessoana, marca maior do 

universo poético que circunda a discussão sobre os heterônimos em sua obra, pôs em 

destaque o privilégio da ausência: ao multiplicar-se em muitos, Fernando Pessoa seria, 

afinal de contas, ninguém. Leyla Perrone-Moisés, em Fernando Pessoa: aquém do eu, além do 

outro, corrobora a ideia de que todo trabalho sobre a obra pessoana acabará sempre por 

tocar na questão da identidade. O iluminador título de seu estudo esclarece-nos, de maneira 

sintética e nem por isso menos complexa, o que seria o Vácuo-Pessoa: “a heteronímia, 

aspirando ao universal como esperança de unidade, desemboca no esfacelamento”. 

(PERRONE-MOISÈS, 2001, p. 29).  

Reside nisso o sentido daquilo que Eduardo Lourenço nomeia como poética 

da ausência e que está, em Mensagem, paradoxalmente colocado em relação à ultra-presença, 

numa clara alusão ao mito sebastianista. Fernando Pessoa seria, seguindo essa linha de 

raciocínio, um Sebastião de si mesmo, visto que o sonho pessoano presente em Mensagem é  

 
[....] menos o de uma pátria mítica, fora do tempo e do espaço, de um 
Império do espírito e da alma, requeridos pela transcessão dos impérios 
da realidade e da História (Grécia, Roma, Cristandade, Europa) que o 
sonho de si mesmo como uma pátria, uma morada terrestremente celeste 
ou celestemente terrestre. (LOURENÇO, 1993, p. XXIII).  
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Vemos, dessa forma, como a noção de fragmentação presente na concepção 

heteronímica tem indubitável eco em Mensagem. É nesse sentido que Carlos Felipe Moisés 

estabelece logo no início de seu roteiro de leitura, uma análise bastante esclarecedora ao 

neófito interessado em entender melhor esse hermético texto pessoano, a necessidade de 

uma leitura que considere “Mensagem não a, mas uma das chaves para a compreensão da 

obra complexa, heterogênea e enigmática do poeta dos heterônimos” (MOISÉS, 2000, p. 

9). Tanto o particular, a história de Portugal, quanto o universal, centrado em uma visão de 

mundo muito subjetiva e cara ao poeta, perpassam a composição temática e estrutural de 

Mensagem. 

É esse o fio condutor para que se discuta de que maneira a poesia épica foi 

sendo atualizada ao longo dos tempos por aquilo que denominaremos como poética da 

fragmentação, aqui especialmente aplicada à obra pessoana e ao caso de Mensagem, 

responsável por considerarmos o poema em estilo épico a partir de uma ótica que não seja 

estanque. Tal processo de atualização é derivado também da noção de hibridismo de 

gêneros, que enxerga a literatura por meio de uma constante renovação e mobilização 

estrutural que não permite seu esgotamento formal.  

Endossar o caráter permanentemente mutável do texto literário leva-nos a 

considerar o exposto por Walter Benjamin em “A imagem de Proust” (BENJAMIN, 1994). 

O ensaio benjaminiano alerta-nos para o fato de que todas as grandes obras da literatura 

mundial constituem casos excepcionais, uma vez que fundam ou dissolvem um gênero. 

Mensagem pode ser entendida, nessa perspectiva, como obra que atua um tanto refundando 

o discurso épico e outro tanto dissolvendo-o, num deslizamento da noção classificatória de 
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gênero que privilegie sua configuração maleável e, talvez por isso mesmo, menos 

empobrecida. 

Esse é, portanto, o mote para que encaremos a tão estranha epopeia pessoana, 

como dito por Eduardo Lourenço, como mecanismo de estabelecimento do épico no 

mundo moderno, contrariando o postulado hegeliano de que a epopeia não mais seria 

possível, visto que o caráter de objetividade necessário a ela teria cedido lugar à 

subjetividade lírica. Para Hegel, a poesia lírica comporta situações definidas tipicamente 

pelo conteúdo da interioridade, eliminando, por isso mesmo, a apresentação demasiado 

concreta da realidade exterior, aspecto imprescindível ao modo de desenvolvimento épico.  

Lírica e épica estão colocadas em patamares bastante distintos na obra do 

filósofo alemão, fazendo com que em sua teoria não caiba a noção de hibridismo de 

gêneros. Para ele, enquanto a poesia épica deve apresentar em uma única obra a totalidade 

do espírito nacional em manifestações reais, a poesia lírica não consegue focar mais do que 

um lado particular desta totalidade, mostrando-se “incapaz de explicitar e desenvolver sua 

mensagem de forma tão completa quanto a poesia épica” (HEGEL, 1993, p. 608). Assim, a 

poesia lírica, ao condensar certos temas na forma de sentimento ou generalizá-los por meio 

da reflexão, não tem o mesmo domínio da objetividade que a exposição épica 

necessariamente deve conter. A interioridade que determina a forma típica do lirismo 

elimina de seu âmbito a possibilidade de uma apresentação concreta da realidade exterior.  

A definição do estatuto épico de determinado texto não chega a excluir 

peremptoriamente, em Hegel, traços líricos, ou mesmo dramáticos, no entanto 

 
não se podem considerar como verdadeiramente épicas as obras em que as 
manifestações líricas dão ao poema o seu tom e a sua cor, como as de 
Ossian; ou então obras como as de Torquato Tasso, e sobretudo de 
Milton ou Klopstock, nas quais as expressões líricas constituem a maior e 
mais evidente parte do poema. (HEGEL, 1993, p. 591).  
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Isso obviamente não quer dizer que obras consideradas verdadeiramente épicas 

não possam apresentar elementos que causem comoção ou qualquer apelo aos sentimentos, 

desde que o precedente da interioridade não lhes dê o tom ou a cor. Vejamos o caso dos 

versos 464 e 465 do Canto VI da Ilíada. Heitor, na tentativa de apaziguar a angústia de sua 

esposa, Andrômaca, temerosa de que a coragem do marido venha justamente a causar sua 

morte, diz a ela: “É preferível que a terra fecunda meu corpo recubra, / a ter de ouvir-te os 

lamentos, ao seres levada de rastros” (HOMERO, 2005, p. 177). São, sem dúvida, palavras 

comoventes, mas o são porque trazem consigo situações cabíveis ao mundo épico: o 

sofrimento de Heitor não deriva de uma vontade pessoal ou decisão subjetiva, e sim por 

ser correlato a uma necessidade coletiva, envolvendo várias outras circunstâncias e 

objetivos. 

A epopeia homérica, ao abarcar mundo interior e exterior intrinsecamente 

dependentes, não pretende delongar expressões de caráter subjetivo ou que revelem 

profundamente determinados estados de alma. São as circunstâncias e o peso da realidade 

objetivamente demonstrada que, para Hegel, devem fornecer ao texto épico noções 

relacionadas aos valores morais de determinado grupo social, como conjunto bem 

organizado e ordenado. Dessa forma, situações que poderiam ser expressas revelando certo 

caráter abstratizante são, pois devem ser, no texto homérico, colocadas em favor de uma 

exposição que conserve, sobretudo, o tom épico. 

Podemos fazer referência aqui à Invenção do Mar, poema brasileiro escrito na 

última década do século XX pelo poeta cearense Gerardo Mello Mourão que traz em si 

inegáveis traços épicos. Ao pensarmos sobre a necessidade de uma caracterização 

extremamente objetivada do mundo que se reflita em um todo coerente e de partes bem 
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concatenadas, para a concepção épica de gênero proposta por Hegel, e contrapormos isso 

ao poema de Mourão logo percebemos que 

 
Há uma série de elementos que levam o leitor comum a pensar que 
Invenção do Mar não atende à expectativa geral plantada a respeito da 
poesia épica, sobretudo quanto aos paratextos, mas se o leitor conhece 
Os lusíadas e a Ilíada, por exemplo, desbaratinar-se-á com a epopeia de 
Mello Mourão, porque a sequência de ações não delineia um efeito claro 
de causa e conseqüência, nem os episódios parecem efetivamente coesos 
entre si. (SOUZA, 2007, p. 252).  

 

A estranheza ocasionada pela aparente falta de coesão entre as partes é 

também co-natural à epi-lírica pessoana. Em vista de fatores como esse, por exemplo, é 

que encarar a epopeia a partir da perspectiva hegeliana nos levaria a negar a permanência 

do épico hoje. Desse modo, parece-nos patente o fato de que o modelo épico moderno 

não mais pode estar centrado na noção clássica de epopeia. Tal noção entrou em crise e 

muito se discute sobre o poema em estilo épico a partir da perspectiva de um problema: 

deveríamos considerar a epopeia como morta? É o que assevera a teoria lukácsiana 

(LUKÁCS, 2000), visto que para esse autor o advento do romance, gênero que acaba por 

valer como epos do mundo moderno e contemporâneo, decretou o fim da epopeia. Mas, 

então, como explicar que, desde o modernismo, autores como Fernando Pessoa, T. S. 

Eliot, Ezra Pound, Pablo Neruda, Cecília Meireles, Jorge de Lima e Gerardo Mello Mourão 

(citando apenas alguns exemplos) vêm publicando obras que remetem ao universo épico?  

Ainda que tendo sofrido mudanças em relação às epopeias míticas, o gênero 

épico continuou, através dos séculos, sendo uma tônica à expressão de determinadas 

coletividades, feitos heróicos, ações grandiosas e graves, nacionalismos. O modelo foi 

prescrito, copiado, modificado e tornou-se objeto de cultura livresca, denotando pesquisa e 

erudição, vide a diversidade das epopeias históricas que foram produzidas em diferentes 
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tempos e espaços. A esse respeito, João Adolfo Hansen, em “Notas para o gênero épico” 

(HANSEN, 2008), esclarece que, diferentemente das epopeias homéricas, nas quais a 

fixação por meio da escrita é posterior ao emprego do mito como palavra a ser repetida 

oralmente pelos aedos, as epopeias históricas têm como matéria fontes escritas. 

 É este o caso da Eneida, a epopeia virgiliana que toma como parâmetro o texto 

grego para, então, consolidar-se como obra de expressão latina que canta a glória e o poder 

de Roma. Ainda dentro desse processo, não podemos deixar de aludir à epopeia 

camoniana. Essa, por sua vez, toma como molde a Eneida e, apesar de buscar o 

estabelecimento de uma configuração religiosa monoteísta, a cristã, para adequar-se ao 

contexto sócio-cultural europeu do século XVI, também faz uso da mitologia pagã greco-

romana.  

Já em Mensagem, ampliando a relação que pode ser estabelecida entre a 

produção de obras de caráter épico e o sentido de pesquisa a elas subjacente, é perceptível 

como sua estrutura dialoga claramente com a epopeia de Camões. As três partes de 

Mensagem (Brasão, Mar Português e O Encoberto) correspondem, em termos lusíadas, “às 

Idades do Pai (os fundadores da nação portuguesa), do Filho (os que recolhendo a herança, 

a dilataram pelos mares e continentes) e do Espírito (que ainda não veio, embora tenha 

sido anunciada, do Espírito encoberto, que espera o Desejado)” (QUADROS, 1993, p. 

233). Todavia, excetuando a constituição dessa estrutura trinária que fornece à obra 

incontestável unidade, em Mensagem, ao contrário d’Os Lusíadas, não há partes que recordem 

a épica clássica, como proposição, invocação, dedicatória, narrativa ou epílogo.  

Empreender um estudo teórico a respeito das modalizações do poema épico 

não pode deixar de levar em conta, portanto, a configuração de uma modernidade marcada 

pelo acúmulo de produções, prescrições e modelos, tanto quanto pela individuação e 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1305 
 

fragmentação de sujeitos extremamente psicologizados. É assim que Mensagem, ao propor 

uma textualidade complexa em que diversos tipos e modalidades de discurso se cruzam (o 

histórico, o heráldico, o poético, o mítico, o místico-simbólico, o heteronímico), manifesta 

também o imbricamento dos gêneros lírico e épico. 

Anazildo Vasconcelos, em História da Epopeia Brasileira, defende a tese de que a 

epopeia sempre se caracterizou por uma natureza híbrida em que “a especificidade do 

discurso épico não se define nem pela instância narrativa nem pela lírica articuladas 

independentemente” (SILVA, 2007, p. 51). Seu posicionamento favorece a ideia de que o 

discurso épico não se esgotou, visto que não é plausível “exigir que se fizesse epopeia grega 

ontem, hoje e sempre”. Vasconcelos da Silva constata, a partir disso, que é possível uma 

proposição teórico-crítica que reconheça a singularidade épica de poemas modernos e pós-

modernos, tendo como base o fato de que a epopeia, ainda que sempre reconfigurada por 

noções espaço-temporais distintas, é uma importante expressão artística do século XX, ao 

lado do romance (e não contra ele). Assim, deixa de ser visto com espanto o fato de a 

epopeia compartilhar com a lírica e com as narrativas modernas variados recursos formais e 

inventivos da técnica modernista. 

É, neste sentido, muito lúcido o posicionamento de Emil Staiger em Conceitos 

Fundamentais da Poética:  

 
[....] uma obra exclusivamente lírica, exclusivamente épica ou 
exclusivamente dramática é absolutamente inconcebível; toda obra 
poética participa em maior ou menor escala de todos os gêneros e apenas 
em função de sua maior ou menor participação, designamo-la lírica, épica 
ou dramática. (STAIGER, 1972, p. 190). 

 

Dito isso, podemos compreender melhor o desconcerto causado ao colocar 

uma obra como Mensagem dentro das espessas grades de uma teoria dos gêneros que se 
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pretenda excludente ou que enxergue o estatuto épico como sendo naturalmente rígido, 

obrigado, portanto, a corresponder aos moldes homéricos e pouco procedentes ao mundo 

moderno. Já Fernando Pessoa apresentava uma concepção bastante parecida com essa ao 

propor a noção de deslizamento dos gêneros para que se alcance obras poéticas de 

verdadeira magnitude: “Dividiu Aristóteles a poesia em lírica, elegíaca, épica e dramática. 

Como todas as classificações bem pensadas, é esta útil e clara; como todas as classificações, 

é falsa” (PESSOA, 2004, p. 86). 

Aristóteles centrou a sua Poética na diferença entre epopeia e drama. Não 

sabemos, portanto, como ele colocaria o problema da lírica e falar sobre isso seria ater-se a 

conjecturas. No entanto, torna-se lícito depreender do que é proposto por Pessoa na 

citação acima uma noção de gradação como algo necessário e útil à poesia, entendida aqui 

como texto que se proponha literário. Nisso importa considerar aquilo que Anazildo 

Vasconcelos (SILVA, 2007) estabelece como sendo uma tomada inadvertida da teoria do 

discurso épico instituída por Aristóteles. Pois, se é certo que a poética aristotélica que 

chegou até nós não trouxe considerações sobre o gênero lírico, deve-se também levar em 

conta o fato de que foi a partir do que escreveu Aristóteles tendo como base A Ilíada e a 

Odisséia – restringindo, portanto, certa legitimidade da epopeia ao texto grego – que se 

“instituiu a manifestação épica clássica como padrão teórico para o reconhecimento de 

todas as manifestações do discurso épico, contribuindo, em parte, para a perda da 

perspectiva crítico evolutiva da epopeia” (SILVA, 2007, p. 46).  

É assim que, em Mensagem, o imperativo imaginário lírico tão característico do 

povo português fez com que o poeta se confundisse “mesmo sob o manto da epopeia, com 

o objeto do seu canto” (LOURENÇO, 1993, p. XXIII). No poema epi-lírico pessoano há, 

efetivamente, uma concepção literária modernista que pretende manifestar-se em grande 
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liberdade criativa. Não apresentando, propriamente, matéria narrativa, mas sim quadros 

históricos, em Mensagem o poeta interfere subjetivamente, ao contrário do texto homérico. 

Na Ilíada, por exemplo, o autor épico busca a reflexão sem, todavia, ali imiscuir-se 

subjetivamente: Homero “não conhece absolutamente os estados d’alma, senão como 

ocorrências ou acontecimentos” (STAIGER, 1972, p. 84).  

Em Mensagem os poemas apresentam, de acordo com uma estrutura bastante 

complexa, variados padrões métricos, rítmicos e estróficos. Não bastasse essa diferença em 

relação ao modelo da epopeia clássica, que centra-se em uma métrica estável, como, por 

exemplo, n’Os Lusíadas, que é todo composto em oitavas, em Mensagem as vozes 

enunciativas oscilam entre a terceira, a segunda e a primeira pessoa (tanto no singular 

quanto no plural). Enquadrados neste último caso estão todos os poemas de As Quinas, 

uma das seções da primeira parte, denominada Brasão.  

Lembremo-nos aqui que a presença do poeta, assumindo-se como locutor e 

personagem em sua obra para manifestar certos pontos de vista ou exteriorizar emoções, é 

já sentida n’Os Lusíadas, configurando uma das inovações da épica camoniana. Lemos no 

décimo canto de Os Lusíadas: “No’mais, Musa, no’mais, que a lira tenho / Destemperada e 

a voz enrouquecida, / E não do canto, mas de ver que venho / Cantar a gente surda e 

endurecida” (CAMÕES, 1991, p. 298). Também emblemático, a esse respeito, é o terceiro 

poema de Os Avisos, segunda seção da terceira parte Mensagem (PESSOA, 2005, p. 86): 

 

TERCEIRO 

 

Screvo meu livro à beira-magua. 

Meu coração não tem que ter. 

Tenho meus olhos quentes de água. 

Só tu, Senhor, me dás viver. 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1308 
 

Essa é a primeira estrofe do único poema de Mensagem que não apresenta título. 

Nele, o poeta se coloca claramente, revelando a estratégia do poema epi-lírico pessoano em 

desconsiderar a presença unívoca de uma voz impessoal, visto que ela certamente se 

tornaria implícita ou omissa. Ao contrário, o sujeito lírico aqui diz de seus sentimentos e do 

seu próprio livro, numa clara alusão metalinguística. A matéria é poetizada e não pretende a 

simples reprodução linguística de um fato, pois a linguagem está revestida da subjetivação 

passível de propiciar a disposição anímica. Aqui, somos transportados ao mundo da criação 

poética ao serem expressos sentimentos, reflexões, intuição. Nesse mundo não há motivos 

propícios à ação, mas sim a percepção de um eu interior extremamente liricizado.  

Não há, portanto, como traçar em Mensagem aspectos capazes de isolar sua 

estrutura dentro de uma concepção puramente épica ou lírica, como propõe o postulado 

hegeliano ao estabelecer que um eu individual necessariamente se separa das noções de 

coletividade e coesão do mundo imprescindíveis ao espírito épico. Para Hegel, quando se 

efetua “a separação entre a vontade e o sentimento, a poesia épica dá lugar à poesia lírica” 

(HEGEL, 1993, p. 573). Mas em Mensagem, escrito nas primeiras décadas do século XX, 

não temos uma coisa ou outra: sua especificidade reside justamente no fato de que as 

noções de individualidade e coletividade se confundem, fazendo com que este poema 

legitime a expressão moderna e pouco convencional do discurso épico, para além da 

epopeia homérica.  

Analisemos, quanto a isso, o fato de que uma obra épica deve apresentar 

aspectos que se confundam com a totalidade de sua época e da vida nacional. Já vimos que 

em Mensagem a descrição da realidade circundante, de maneira detalhada e de forma a dar 

relevo às ações, é praticamente inexistente. No entanto, há ali uma forma poética que 

pretende dar conta de determinado estado do mundo e suas relações. Não à toa o eixo 
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temático do poema é um mito messiânico nacional: o sebastianismo. Se não há ações e 

descrições pormenorizadas, necessárias ao sentido hiperbólico que tais aspectos expressam 

na tradicional epopeia, há, contudo, uma dimensão religiosa que vincula-se 

indiscutivelmente a um fundo histórico e coletivo. Portanto, 

 

Se consideramos o epos, recitação, no seu sentido amplo e inicial, 
verificamos que é apanágio de todas as sociedades arcaicas. Os 
acontecimentos que ocorreram ab origine constituem-se em narrativas 
cosmogónicas e ontogónicas. Traduzem a dimensão religiosa do homem, 
uma vez que o ligam ao mundo e lhe dão uma natureza cósmica. (LEITE, 
1995, p. 13).  

 

Encarar o conceito de epos enquanto atitude religiosa nos dá a chave para 

compreender melhor os traços épicos presentes em Mensagem. Seu teor esotérico hibridiza-

se ao elemento nacionalista, fator histórico, fornecendo a premissa necessária para que 

características épicas se evidenciem. O fato de Mensagem tematizar literariamente a ascensão 

de um império eminentemente espiritual em Portugal, o Quinto Império, que o salvasse da 

decadência então configurada no país mostra a pujança de tal remodelação dos preceitos 

épicos pela poesia moderna. Assim, a substituição de um mundo sólido e real, 

detalhadamente exposto, por outro que prefere contornos místicos e imprecisos, não 

apresentando particularidades evidentes, funciona como mecanismo de estabelecimento de 

uma dimensão religiosa do homem, portanto épica.  

Não há como deixar de citar, a esse respeito, a Divina Comédia, de Dante. 

Schelling, filósofo do romantismo alemão, mostra em um texto de 1803, intitulado “A 

Divina Comédia e a Filosofia”, como o célebre poema de Dante, ao apresentar uma 

composição inteiramente própria que possui contornos épicos, revela o espírito essencial 

da arte moderna. Dante 
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Tinha diante de si a matéria da história do presente, assim como do 
passado. Não podia elaborá-la em uma pura epopeia, em parte por sua 
natureza, em parte porque com isso teria novamente excluído outros lados 
da cultura de seu tempo. À totalidade desta pertenciam também a 
astronomia, a teologia e a filosofia do tempo. Ele não podia expô-las em 
um poema didático, pois com isso voltaria a limitar-se, e seu poema, para 
ser universal, tinha de ser, ao mesmo tempo, histórico. Precisava de uma 
invenção, totalmente arbitrária, partindo do indivíduo, para ligar essa 
matéria e formá-la organicamente em um todo unitário. (SCHELLING, 
1979, p. 63). 

 

As dimensões religiosa, simbólica, histórica e individual completam-se no texto 

de Dante, tanto quanto em Mensagem, mostrando-nos como a poesia moderna não mais dá 

conta da expressão do mundo fechado e delimitado da pura epopeia. Mensagem parte 

também, e sobretudo, do indivíduo Fernando Pessoa, pretendendo assimilar ao nevoeiro 

sócio-político em que Portugal encontrava-se mergulhado seus ideais de sonho e loucura: 

“Minha loucura, outros que me a tomem / Com o que nela ia. / Sem a loucura que é o 

homem / Mais que a besta sadia, / Cadáver adiado que procria?” (PESSOA, 2005, p. 76). 

É assim que, para além da ideia de um Supra-Camões, Fernando Pessoa incorpora ao 

conteúdo épico de Mensagem uma carga lírica muito pessoal, pois “se Portugal não emerge 

redimensionado de Mensagem, Mensagem redimensiona a épica portuguesa” (ALVES, 1993, 

p. 258). 
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VIAGENS E PEREGRINAÇÕES À JERUSALÉM: UM CAMINHO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE MEDIEVAL A PARTIR DE CANTIGAS 

SOBRE PERO D`AMBROA. 

 

 

Andreia Ferreira Alves Carneiro 1 

 

 

 

1. CONCEITUANDO A IDEIA DE BUSCA DA SANTIDADE NO 

PERÍODO MEDIEVAL: BASE PARA O DESENVOLVIMENTO DEMOGRÁFICO 

 

 

No ideal cristão, na eterna busca pela santidade, ainda são comuns 

peregrinações e romarias feitas a lugares como o Caminho de Santiago (Europa), Aparecida 

do Norte, Bom Jesus da Lapa, Nova Jerusalém (estes últimos situados no Brasil), entre 

outros. Nestas viagens, os peregrinos buscam sempre estar mais próximos das santidades, 

conseguir o perdão dos pecados terrenos, ou, até mesmo, o alcance do céu. As 

peregrinações começaram a desenvolver vilarejos próximos a supostos túmulos onde 

haviam santidades enterradas (apóstolos, santos ou mesmo a Virgem Maria).  

Essas romarias caracterizam-se por viagens feitas às cidades santas, ou seja, 

cidades que são consideradas sagradas, como por exemplo, Jerusalém, por ser o lugar onde 

Cristo foi sepultado. Existem também aquelas que têm algum santuário, como Aparecida 

do norte, que possui o maior templo da America Latina dedicado à Maria.  

Durante a Idade Média era comum que a nobreza partisse em peregrinações 

rumo a Jerusalém. Como demonstração de fé, os peregrinos partiam em busca de lugares 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural (UEFS) e 
bolsista CAPES. 
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sagrados. Acreditava-se que quem chegasse a Terra Santa conseguiria comprar indulgencias 

para si e para aqueles que desejassem e, desta forma, estariam livres dos pecados terrenos 

até então cometidos. Jacques Le Goff sinaliza que “o homem da Idade Média é, por 

essência, por vocação, um peregrino [...] apesar de nem todos os cristãos terem feito uma 

das três grandes peregrinações medievais – a Jerusalém, a Roma e a Santiago de 

Compostela” (LE GOFF, 1989, p. 13). Complementando este pensamento, Jacques Heers 

afirma que “a peregrinação parece ser uma das práticas essenciais, quase obrigatórias, da 

vida religiosa [...] os peregrinos vão à Roma, ao Monte Gargano a São Tiago de Compostela 

e, mais e mais, ao Santo Sepulcro de Jerusalém” (HEERS, 1981, p. 162). 

Mesmo que estes cristãos não tivessem recursos financeiros para fazer uma 

peregrinação à Terra Santa, o homem medieval participava de romarias a cidades próximas 

a sua, participava de atos religiosos e penitencias como prova de seu cristianismo. Destarte,  

 
multiplicavam-se as crenças populares sobre as virtudes das 
peregrinações do Oriente [...] viajantes que, no retorno da Palestina, 
contam as maravilhas da cidade e os sofrimentos dos cristãos 
perseguidos; falam também dos sinais do céu (meteoros, auroras boreais, 
chuvas de cinzas e de sangue, demônios careteiros nas igrejas, incêndios 
súbitos) que anunciam grandes acontecimentos. (HEERS, 1981, p. 163).  

 

Estas histórias faziam parte do imaginário dos viajantes e desenvolviam o 

crescimento das intenções de se chegar a Terra Santa. A população ficava encantada de tal 

maneira que mesmo as mais incríveis histórias eram acreditadas. Como poder questionar 

sua autenticidade se o questionador não conhecia realmente o lugar, nunca houvera pisado 

lá? Na atualidade, diversos recursos existem para que, mesmo sem sair de casa, se conheça 

um lugar distante. Pode-se ir à lua, navegando na internet. Na Idade Média o único recurso 

possível eram os relatos dos peregrinos, que possuíam uma forte carga de imaginação, 

mesmo que o peregrino tivesse estado em Jerusalém e não tivesse visto nada do que ouvira 
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falar. Essa atitude fazia com que, quem não houvesse viajado, ansiasse por isso para poder 

ver de perto a realização destes fenômenos. Deste modo, com o crescente número de 

peregrinos, muitas cidades foram, aos poucos, se desenvolvendo ao longo dos caminhos 

percorridos, para que pudessem atendê-los. Segundo Heers,  

 
desde os inícios da conquista, as ordens da Terra Santa colocam-se ao 
serviço dos peregrinos, asseguram alojamento e sua segurança. Em 1118, 
um cavaleiro da Champagne, Hugo de Payens, organiza uma força 
militar para guardar as estradas e os acampamentos [...] os hospitalários 
instalam-se no hospital São João, fundado outrora, em Jerusalém, para 
alimentar os pobres viajantes, [...] os templários entregavam aos 
peregrinos, em Paris e em outras cidades do Ocidente, títulos, espécies 
de letras de cambio pagáveis em Jerusalém; mais tarde forneceram-lhes 
empréstimos hipotecários. (HEERS, 1981, p. 169).  

 

Desta maneira, aos poucos, não só Jerusalém, bem como as cidades que faziam 

parte do trajeto, foram desenvolvendo-se e/ou sendo criadas para atender a crescente 

demanda de peregrinos que partiam em busca de sua salvação. Heers classifica as 

peregrinações pelo Ocidente como fonte de “um forte aumento demográfico [...] uma 

verdadeira conquista de terras novas, conquistas políticas. Um vasto movimento religioso.” 

(HEERS, 1981, p. 161). Que, se por um lado partiam em busca da Terra Santa, do outro 

iam desbravando caminhos nunca antes percorridos. Muitos peregrinos acabavam por ficar 

pelo caminho, envolvendo-se com os locais antes desconhecidos ou o movimento das 

Cruzadas. 

A cruzada na Terra Santa parece intimamente ligada ao dever de 
peregrinação ao túmulo de Cristo em Jerusalém. [...] Na verdade as 
Cruzadas renovavam-se quase anualmente, na primavera com a chegada 
de navios peregrinos; estes serviam algum tempo nos exércitos do reino 
e forneciam para construção dos castelos, uma ajuda indispensável. 
Alguns permaneciam no local: pequenos cavaleiros, domésticos, 
burgueses ou camponeses. (HEERS, 1981, p. 162). 
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Estes passeios caracterizavam-se por serem longos e perigosos, os riscos de 

assaltos e ataques piratas não eram descartados, bem como a facilidade de se contrair uma 

doença e não conseguir ser medicado, dependendo do local onde estivesse hospedado. Esta 

situação gerou o surgimento de falsos peregrinos. Muitos nobres partiam para supostas 

peregrinações, compravam seus crucifixos, marca de que era um peregrino, e partiam em 

longas viagens pela Europa por caminhos distantes de Jerusalém. Meses depois, 

retornavam para suas casas descrevendo, falsamente, suas andanças de maneira minuciosa, 

algumas vezes uma réplica das histórias dantes ouvidas, como se as mesmas tivesse 

acontecido. Alguns se utilizavam deste período para estar com suas amantes ou em busca 

de aventuras carnais. “Mas esse apelo da estrada pode desviar o homem da Idade Média 

porque pode arrancá-lo à estabilidade que é também uma condição de moralidade e de 

salvação. A peregrinação pode transformar-se em vagabundagem.” (LE GOFF, 1989, p. 

13).  E, devido à falta de informação dos demais, o que era dito, tornava-se verdade. 2 Essas 

„supostas‟ viagens, geralmente eram retratadas nas cantigas de escárnio e maldizer, sempre 

polemizadas ante os trovadores e servindo de motivo de chacota para os peregrinos, no 

caso deste estudo, a vítima era o Pero Garcia d‟Ambroa. 

 

2. UMA BREVE POLÊMICA BIOGRAFICA 

 

Pero Garcia d‟Ambroa nasceu na primeira metade do século XIII, em 1228. 

Segundo Giuseppe Tavani, Ambroa era “descendente de uma familia da pequena nobreza 

                                                 
2 No livro A relíquia, Eça de Queirós ilustra bem essa situação, quando Raposão parte rumo a 
Jerusalém a procura de indulgencias e salvação para Titi Patrocínio, no entanto segue em busca de 
aventuras, romances (uma libertação da vida enclausurada que era obrigado a ter por estar de olho 
na herança da tia). Quando Raposão retorna, age como se houvesse pisado na Terra Santa. 
Diferente do que em geral acontecia, no livro, a farsa é descoberta e o protagonista é expulso de 
casa. 
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galega, surge nomeado como „Petrus Garcia‟” (TAVANI, 1993, p. 542). Como trovador, 

tornou-se inicialmente polemico devido uma tenção feita a João Baveca. 

Durante sua vida, compôs uma cantiga de amor, uma de amigo, 11 cantigas de 

escárnio e maldizer, “tendo-se perdido as três cantigas que lhes são conferidas em B 

1569−1571” (TAVANI, 1993, p. 542), alem de sua polêmica a João Baveca. Nesta ultima, 

Ambroa demonstrava seu ressentimento em relação ao colega por este não ter aceitado 

seus versos em seu repertório. Baveca recusa por acreditar que Ambroa não sabia fazer 

versos, alegando que o mesmo não tinha qualidade. O termo tenção refere-se a uma cantiga 

criada no ato em que está sendo versada, de maneira que um trovador canta e o outro 

responde, também em forma de verso, uma espécie de discussão rimada entre os 

trovadores – ritmo semelhante ao repente, muito comum na região nordeste do Brasil. 

Ambroa responde a provocação de Baveca fazendo uma tenção invertendo os 

significados, alegando que era Baveca quem não sabia trovar, nada entendia de poesias e 

que somente aceitava textos mal-versados. Esta ultima afirmação gerou fortes discussões 

entre os trovadores da época, principalmente aqueles que faziam parte do repertório de 

Baveca. 

Essa situação fez com que os demais trovadores, movidos pela crítica a Baveca, 

começassem, então a afirmar que Ambroa não tinha qualidades artísticas e só fazia mal-

versar. Tal polêmica persistiu até que Pedro Amigo de Servilha interviesse e criasse a 

cantiga Joham Baveca e Pero d’Ambroa. 

Entre as cantigas feitas a Ambroa, encontra-se, abaixo, a de Pero Mafaldo 

 
Pero d‟Ambroa, averedes pesar 
Do que nós ora queremos fazer: 
Os trobadores queremos poer 

Que se non faça tanto mal cantar, 
Nem ar chamemos, per nenhum amor 
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Que lh‟ajamos, per nenhum amor 
Que lh‟ajamos, nhulh‟ome trobador 

Se non aquel que souber [bem] trobar. 
 

E pesará-vos muyt‟, eu bem-no sey, 
Do que vos eu direy per boa fé: 

Pelo vilano, que vilão é, 
Pon or‟assi em seu degred‟el Rey 

Que se non chame fidalgo per ren; 
Se nons, os dentes lhi quiten pore; 

E diz: „assi o escarmentarey!‟ 
 

Ar pesará-vo-l‟o que vos disser 
-este pesar é pesar com razon- 

ca manda el-Rey que, se demandar don 
o vilano ou, se se chamar segrel 

e jograria non souber fazer, 
que lhi non dé ome [de] seu aver, 

mays que lhi filhen todo quant‟ouver. 

 

Na leitura desta cantiga percebe-se que Pero Mafaldo alega o não se pode 

“chamar nenhum homem de trovador se não aquele que souber trovar bem”. Da mesma 

forma que “manda El Rey dizer que não chamem um fidalgo por outro nome” ou “vilano 

de segrel”. Em outras palavras, respeitando-se a ordem do rei, Ambroa não poderia ser 

reconhecido como trovador, devido ao seu “tão mal cantar”. 

Eis que, em meio a desavenças com os demais trovadores, Ambroa escreve 

uma cantiga falando sobre uma suposta viagem sua à Jerusalém. Gerando assim um novo 

confronto de ideias. 

 

3. AS CANTIGAS SATÍRICAS E A NOBRE VIAGEM DE PERO 

D’AMBROA 

 

No período medieval tornou-se comum a criação de cantigas cujo objetivo era 

a diversão de cunho popular. Assim 
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não será inútil começar por recordar mais uma vez que os trovadores e 
jograis galego-portugueses construíam as cantigas a partir de três 
modelos diferentes, ou seja, seguindo um dos três gêneros canônicos da 
arte de trovar: cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escárnio 
e maldizer. (LOPES, 2003, p. 1-2). 

 

Estes três modelos de cantiga constituem parte das obras literárias do período 

medieval, no entanto, este estudo voltar-se-á, apenas, para o terceiro tipo: as cantigas de 

escárnio e maldizer, destacando-se àquelas dedicadas a suposta peregrinação de Pero Garcia 

d‟Ambroa à Jerusalém. Ao citar a culltura jogralesca, Antonio José Saraiva defende que, 

 
muito maior importância na criação de uma literatura noacional teve a 
cultura laica, em língua vulgar, para um público iletrado, ou quando 
muito, de poucas letras, destinados à diversão e ao recreio, as romarias 
ou às festas palacianas. (SARAIVA, 1965, p. 11). 

 

Algumas cantigas eram solicitadas aos trovadores, estes eram as „atrações 

musicais‟ das festas nos palácios, nas romarias e demais manifestações artísticas populares. 

Oriundo destas festas e mostras populares surgem as cantigas trovadorescas, e, entre 

outras, como citadas acima, as satíricas destinadas, como o próprio nome sugere, a satirizar 

algum acontecimento da época, desde um simples desentendimento às situações mais 

serias, como uma traição. 

 
Os jograis compunham também versos satíricos, que, sob a forma de 
ironia sarcástica (cantigas de escárnio), quer sob a forma de insulto direto 
(cantigas de maldizer) [...] a grande maioria destas cantigas referem-se à 
vida interna dos jograis, classe desclassificada, versando os vícios r os 
escândalos deles e de suas companheiras. [...] A embriaguês alcoólica, os 
excessos venéreos, as rivalidades profissionais, etc., servem de tema a 
cantigas numerosas. (SARAIVA, 1965, p. 16). 

 

Essas cantigas manifestavam, algumas vezes, o pensamento, a visão que o 

trovador tinha de sua „vítima‟. Diferente dos outros modelos, não era de se estranhar que 
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aparecessem nomes próprios nestas cantigas, uma vez que elas objetivavam, além do 

divertimento, a provocação ao outro. Maria Teresa Carvalho solicita que “deixemos de lado 

a confusão que o termo „satírico‟ poderia provocar (...)” (CARVALHO, 2007, p. 26), uma 

vez que designa não só tornar público um acontecimento excepcional, bem como, 

dependendo do contexto, pode indicar uma calúnia. 

 
As cantigas de escárnio e maldizer tem como ponto de partida a crítica à 
realidade social imediata que rodeia trovadores e jograis e por isso os 
corpos que nela aparecem são os corpos históricos, pessoais e 
intransmissíveis, com nome, lugar e tempo. No cumprimento do 
programa de “dizer mal” do que acham criticável, trovadores e jograis 
dão largas, pois ao seu poder de observação – dos factos(sic), mas 
também das pessoas, na sua materialidade individual. (LOPES, 2003, p. 
5). 

 

Baseado nisso, entre os jograis era comum que desavenças fossem resolvidas 

através de cantigas em resposta do insultado a quem insultou. Algumas tenções eram feitas, 

em público, como forma de „insultar‟ e defender-se simultaneamente. E no meio de tantos 

temas polêmicos, que animavam a vida jogralesca, surge a possível viagem de Pero 

d‟Ambroa à Jerusalém. Lopez acredita que 

 
as cantigas de escárnio e maldizer dos Cancioneiros mais não fazem do 
que enquadrarem-se perfeitamente no contexto e no espírito da época e, 
podemos acrescentá-los, constituem mesmo manifestações típicas deste 
espírito no qual o risco ocupava um significativo espaço. (LOPES, 1994, 
p. 67). 

 

Várias cantigas de escárnio foram dedicadas a Ambroa. Os trovadores troçam 

de sua vontade de peregrinar até Jerusalém e não ir além de Sacavém. Eles acreditavam e 

afirmavam que Pero d‟Ambroa sequer tinha saído da cidade, ou, em outro ponto de vista, 

tinha partido sim, para uma cidade vizinha, em companhia de sua possível amante: Maria 

Albateira. “O „bom tom‟ e o „equilíbrio‟ não são, pois, certamente, e em resumo, os valores 
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em que assenta parte da linguagem satírica galego-portuguesa” (LOPES, 1994, p. 83). Aqui 

serão observadas três cantigas: uma em defesa de Pero d‟Ambroa e duas que o acusam de 

falso peregrino. 

 

4. OBSERVANDO ALGUMAS CANTIGAS 

 

A primeira cantiga 362, de Pero Gomes Barroso demonstra a sua indiferença à 

peregrinação de Ambroa, e responder a seus amigos porque, até então, se manteve distante 

deste debate. 

 
Pero Gomes Barroso 

(362) 
Pero d‟Ambroa, se Deus mi pardom, 
nom vos trobei da terra d‟Ultramar, 

vedes por quê: 1320a nom achei razom 
por que vos dela podesse trobar, 

pois i nom fostes; mais trobar-vos-ei 
de muitas cousas que vos eu direi: 

do que vos vós nom sabedes guardar. 
   

Se Deus mi valha, vedes por que nom 
vos trobei d‟Acri nem desse logar: 

porque nom virom quantos aqui som 
que nunca vós passastes além mar. 
E da terra u nom fostes nom sei 

como vos trobe i, mais saber-vos-ei 
as manhas, que vós havedes, contar. 

   
[...] 

(B 1446, V1057) 

 

A cantiga caracteriza-se por um leve tom humorístico de Barroso que inicia a 

cantiga pedindo perdão a Deus e, em seguida, explicando o porquê: de maneira irônica, ele 

afirma que não achou razão para „trobar‟, junto aos demais trovadores, pois Ambroa não 

foi às terras d‟Ultramar; se a viagem não aconteceu, por que dela falar? Para que propagar 
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que pretende viajar? O certo seria viajar e na volta contar o que aconteceu. Desta maneira, 

Barroso critica a falta de originalidade do tema da cantiga de Ambroa. E complementa 

afirmando sim, que existem outros motivos sobre Pero d‟Ambroa que merecem ser 

trovados e, já que este não soube guardar seus segredos, agora Barroso irá divulgar. Que 

não o viram viajar “que nunca vós passastes além mar”. No entanto a cantiga mostra-se 

incompleta, perde-se a segunda parte onde Barroso supostamente contaria as „manhas‟, os 

segredos que não foram devidamente guardados. 

Na cantiga seguinte, Gonçalo Eanes do Vinhal afirma que sempre irá retratar a 

suposta mentira contida na cantiga de Ambroa. 

 
Pero d'Ambroa, sempr'oí cantar 

por Gonçalo Eanes do Vinhal 
 

Pero d'Ambroa, sempr'oí cantar 
que nunca vós andastes sobre mar, 
que med'houvessedes, nulha sazón; 

e que havedes tan gran coraçón, 
que tanto dades que bon tempo faça 

ben como mao nen como bõaça, 
nen dades ren por tormenta do mar. 

 
E des i, ja pola nave quebrar, 

aquí non dades vós ren polo mar 
come os outros que i van entón; 
por én teen que tamanho perdón 

non havedes come os que na frota 
van, e se deitan, con medo, na sota, 
sol que entenden tormenta do mar. 

 
E nunca oímos doutr'home falar 

que non temesse mal tempo do mar; 
e por én cuidan quantos aquí son 
que vossa madre con algún caçón 

vos fez, sen falha, ou con lobaganto; 
e todos esto cuidamos, por quanto 

non dades ren por tormenta do mar. 
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Vinhal afirma que sempre ouviu cantar que Ambroa nunca andou sobre o mar, 

nunca navegou, por um único motivo, independente de tempo bom ou não, ele jamais teria 

coragem de navegar, devido ao seu medo do mar, jamais aproximara-se dele. De todos os 

homens que já se ouviu falar, nenhum é tão medroso quanto Pero d‟Ambroa, nenhum 

teme tanto ter um mal tempo em alto mar. E provavelmente a sua mãe o fez com algum 

peixe – talvez um „caçon‟ ou um „lobaganto‟, este seria então o motivo para tanto medo do 

mar. 

Segue então duas cantigas de Pedro Amigo de Servilha, que por duas vezes 

trova sobre a viagem, mas apresenta lados antagônicos: na primeira acusa-o de não ter 

viajado, na segunda o defende das calúnias de Marinha Mejouchi. 

 
Pedro Amigo de Servilha (280) 

 
Quem mi ora quisesse cruzar, 

bem assi poderia ir, 
bem como foi a Ultramar 

Pero d'Ambrõa Deus servir: 
morar tanto quant'el morou 

na melhor rua que achou 
e dizer: - Venho d'Ultramar. 

 
E tal vila foi el buscar, 

de que nunca quiso sair, 
até que pôde bem osmar 

que podia ir e viir 
outr'homem de Ierusalém; 
e poss'eu ir, se andar bem, 
u el foi tod'aquest'osmar. 

 
E poss'em Mompirler morar, 

bem com'el fez, por nos mentir; 
e ante que cheg'ao mar, 

tornar-me posso, e departir, 
com'el depart', em como Deus 
pres mort'em poder dos judeus, 

e enas tormentas do mar. 
 

E se m'eu quiser enganer 
Deus, ben'o poss'aqui comprir 

em Burgos; ca, se preguntar 
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por novas, ben'as posso oír 
tam bem come el em Mompirler, 

e dizê-las pois a quem quer 
que me por novas preguntar. 

 
E pois end'as novas souber, 

tam bem poss'eu, se mi quiser, 
come um gram palmeiro chufar. 

 

Na cantiga acima, Pedro Amigo de Servilha afirma que houve a viagem sim, 

Ambroa foi a Morpilier, na França, ficou – morou – na melhor rua que achou e tempos 

depois retornou dizendo „Venho d‟Ultramar‟ e que fora servir a Deus. Escolhera bem o 

lugar para ficar de maneira que quase não precisava sair em público e correr o risco de ser 

reconhecido – sua farsa seria descoberta. Servilha inicia a cantiga afirmando que qualquer 

um poderia também chamá-lo de peregrino, deixando bem claro que estivera viajando, mas 

especificamente em Burgos e, ao retornar, questionando os amigos a cerca das novidades, 

foi informado da viagem de Ambroa. Garante que o falso peregrino viajou e calculou bem 

o tempo que deveria demorar caso fosse e voltasse de Jerusalém e só então retornou. 

Sendo assim, já que Amigo também vinha de uma viagem, poderia sair, caso quisesse, 

anunciando que igualmente era um peregrino „um gran palmeiro chufar‟, ou seja, que seria 

um portador e palma, sinal de sua passagem pela Terra Santa. 

Apesar de acusa-lo de não haver pisado em solo sagrado, na cantiga seguinte, 

Servilha sai em defesa de Ambroa, esbravejando contra Marinha Mejouchi, no entanto 

outras leituras podem ser feitas desta cantiga e ela poderá tornar-se também uma sátira da 

suposta viagem. 

 
Marinha Mejouchi, Pero d'Ambroa 

por Pedro Amigo de Servilha 
 

Marinha Mejouchi, Pero d'Ambroa 
diz el que tu o fuist'a pregoar 
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que nunca foi na terra d'Ultramar; 
mais nom fezisti come molher boa; 

ca, Marinha Mejouchi, si é si: 
Pero d'Ambrõa sei eu ca foi lh'y; 
mais queseste-lhi tu mal assacar. 

 
Marinha Mejouchi, sem nulha falha, 
Pero d'Ambrõa em Soca d‟Almem 

filhou a cruz pera Iherusalen; 
e depois d‟aquesto, se Deus mi ualha, 

Marinha Mejouchi, come romeu 
que vem cansado, tal o ui end eu 

tornar; e dizes que nom tonrou en 
 

Marinha Mejouchi, muitas uegadas 
Pero d'Ambrõa achou-t'en[de] mal; 

mays, se té colhe d el logar atal, 
com andas tu assy pelas pousadas, 

Marinha Mejouchi, há mui gram sazom, 
Pero d'Ambroã, se th achar entom, 

gram med ey que ti querra fazer mal. 

 

Nesta cantiga, Amigo acusa Marinha, possivelmente uma soldadeira, de não ter 

agido como uma boa mulher, ao sair por ai anunciando que Ambroa nunca havia ido a 

„terra d‟Ultramar‟. Ambroa vai queixar-se com Pedro Amigo e este, para defende-lo das 

calunias de Marinha, afirmando estar convicto de que o amigo fizera a viagem, foi a 

Jerusalém e ela quisera „mal assacar‟, injuriá-lo. Da mesma maneira que afirma a estadia de 

Ambroa em Socad‟Almen – uma bairro em Lisboa, o que também gera um trocadilho 

afirmando que em lugar algum „filhou a cruz pêra Ierusalém‟, ou seja iniciou a 

cruzada.amigo o vê retornar para casa cansado, depois de um longo período de 

peregrinação, „como romeu‟, e Marinha Mejouchi vem acusá-lo de não ter ido? A cantiga 

termina com uma ameaça: Pedro Amigo de Servilha alerta Marinha que Pero Garcia 

d‟Ambroa a muito que a está procurando, mas „achou-t‟ende mal‟, ou seja, teve dificuldades 

de encontrá-la. Contudo, como ela anda por ai, desatenta, por todos os lugares, comece 

então a prestar mais atenção, pois quando ele a encontrar, com toda razão, devido à 
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calúnias, Servilha afirma que tem medo da atitude de Ambroa. Acredita, então, que ele 

possa querer fazer-lhe mal, „gram med‟hi que ti querrá fazer mal‟. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Não há como negar a importância das cantigas e peregrinações para existência 

do homem medieval. A este cabia o divertimento com as cantigas e seu momento de expor 

a fé, com as peregrinações, de maneira que mantinha-se bem com a igreja, na época, 

detentora do poder. Assim, pelos caminhos sagrados surgiram novas cidades para 

recepcionar e acolher os peregrinos que vinham sempre cansados e famintos, atrás de um 

canto para repousar. Algumas destas cidades ainda hoje continuam a acolher o peregrino 

moderno, que apesar das diferenças sociais continuam viajando em busca da salvação. 

Quanto a Pero Garcia d‟Ambroa, não foi possível descobrir se houve mesmo a 

viagem ou não. Não foram encontrados dados que o afirmem bem como o neguem. A 

cantiga feita por ele que informava sobre a sua viagem não encontra-se no cancioneiro, 

possivelmente perdeu-se ao longo dos anos. Possivelmente seus colegas de profissão, os 

demais trovadores, estivessem corretos e Ambroa fosse mais um falso peregrino que havia 

viajado com sua amante, neste caso Maria Peres Albateira, figura muito conhecida pelos 

estudiosos das cantigas medievais. No entanto não se pode afirmar que a viagem não 

aconteceu, trata-se de especulações que serviam para o divertimento popular de uma época.  
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A AUTOFICCIONALIZAÇÃO NA PROSA CONTEMPORÂNEA: 
CAIO FERNANDO ABREU E INES PEDROSA 

 
 

Antonia Marly Moura da Silva1 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Na literatura contemporânea, as narrativas do eu vem ganhando força tanto no 

que diz respeito à recorrência do gênero quanto à técnica e engenhosidade que se observam 

na tessitura de diários, confissões e memórias - gêneros identificados como autobiográficos.   

É a partir dos anos 70 que a literatura passa a investir em escritas do si, valorizando o 

sujeito, a coloquialidade e o confessionalismo.  

O diário, uma forma de relato de acontecimentos do dia-a-dia, datado e 

organizado cronologicamente, muitas vezes em forma de confissão, para muitos um gênero 

menor, na prosa contemporânea adquire um status de trama interdiscursiva em que a 

representação do cotidiano entrelaçado ao biográfico instaura um jogo que parece eliminar 

as fronteiras entre ficção e confissão, arte e vida.  

É oportuno lembrar que para explicar os modos da representação na tragédia, 

Aristóteles defende que vida e arte encontram-se imbricadas. Sob a ótica aristotélica, “a 

tragédia é imitação, não de pessoas, mas de uma ação, da vida, da felicidade, da desventura; 

a felicidade e a desventura estão na ação e a finalidade é uma ação, não uma qualidade.” 

                                                           
1 Docente do Departamento de Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras - PPGL, 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 
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(1997, p. 25). Nessa perspectiva, emoções e sentimentos integram  realidade e arte para 

constituir a ficção como categoria estética.  

É, pois, seguindo esta linha de raciocínio que este trabalho procura estabelecer 

um diálogo comparativo entre o conto “Lixo e purpurina” (1970) do escritor brasileiro 

Caio Fernando Abreu e o romance Nas tuas mãos (1997) da escritora portuguesa Inês 

Pedrosa, obras em que se observa um entrecruzamento entre subjetividade e autoria na 

tessitura da estrutura narrativa, tendo em vista que o diário é o gênero utilizado na ficção 

desses dois escritores.  

Trata-se de uma tentativa de aproximação muito mais de modos e de formas 

do que de estabelecer um inter-relacionamento de duas literaturas e de duas culturas. É 

justamente pela tensão proporcionada pelos procedimentos de diferenciação que 

procuramos destacar o diário na obra desses escritores, buscando compreender o encontro 

entre passado e presente, a identidade dessas estéticas, bem como a relação de 

subordinação entre ficção e realidade.  

Enquanto “escrita do si” - tais como denomina Foucault ao referir-se aos 

diversos gêneros discursivos ligados aos relatos de experiências pessoais - o diário na 

produção literária de Abreu e Pedrosa se reveste de técnicas de autoficcionalização  em que 

o uso da primeira pessoa inscreve um quadro de questionamento em torna da identidade de 

aspectos inseridos no fazer poético. No caso do conto “Lixo e purpurina”, narrativa de 

gênero híbrido, situado na fronteira entre o diário e o conto moderno, é praticamente 

impossível identificar categorias como pessoa e persona, ficção e autobiografia, autor e 

narrador, vida e obra. “O diário de jenny”, por sua vez, diferindo da forma do diário, é um 

texto metaficcional que relata as memórias da personagem Jenny.  É uma narrativa de 

cunho testemunhal que repousa sobre o paradoxo entre fato e ficção, realidade e 
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imaginação, pois recupera o passado através das lembranças, sem compromisso com a 

fidelidade dos fatos.  

A autobiografia, segundo Phillipe Lejeune é uma “narrativa retrospectiva em 

prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história 

individual, em particular a história de sua personalidade”. (2008, p.14). Assim, voltada para 

o passado, a autobiografia é diferente do diário “inimigo da memória” (LEJEUNE, 2008, 

p. 284), “vivido como escrita sem fim” (LEJEUNE, 2008, p. 270), gênero que “se define 

por um único traço: a datação” (LEJEUNE, 2008, p. 274). 

Nesta perspectiva, a partir dos postulados lejeunianos sobre a problemática do 

pacto autobiográfico, propomos neste trabalho analisar o procedimento do relato pessoal 

ficcionalizado utilizado na poética de Caio Fernando Abreu e Ines Pedrosa, observando, no 

desvelamento do eu, a linha tênue entre ficção e história e a confluência entre as posições 

de autor, narrador e personagem. 

No conto “Lixo e purpurina” de Caio Fernando Abreu a ficção funde-se com a 

memória, o narrador evoca uma realidade em que imaginação e reprodução são 

inseparáveis; em seu estatuto ficcional, a história confunde-se com a própria vida. O 

princípio da verossimilhança que fundamenta o mundo criado pelo autor, cria um efeito de 

intensa tensão dramática entre autor e personagem, estabelecendo uma unicidade em que é 

tarefa árdua querer separar essas categorias, pois, em uma situação dessa ordem, de acordo 

com Bakhtin:  

 

O autor não só vê e sabe tudo quanto vê e sabe o herói em particular e 
todos os heróis em conjunto, mas também vê e sabe mais do que eles, 
vendo e sabendo até o que é por princípio inacessível aos heróis; é 
precisamente esse excedente, sempre determinado e constante de que se 
beneficia a visão e o saber do autor, em comparação com cada um dos 
heróis, que fornece o princípio de acabamento de um todo – o dos 
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heróis e o do acontecimento da existência deles, isto é, o todo da obra. 
(1992, p.32).  

  

Neste jogo especular em que autor e personagem constituem-se enquanto 

duplo, a memória revela-se enquanto imaginação; as emoções vividas estão imbricadas no 

texto tornando autor e personagem uma só entidade.  

Em “O diário de Jenny” de Ines Pedrosa, a narradora situa sua vida, da 

juventude a velhice, criando um efeito de intensa situação dramática entre a personagem e 

seu mundo. Num resgate emotivo de suas memórias, a narradora presentifica o passado, 

falando sobre si ou dando explicações sobre o que viveu, conferindo aos eventos um certo 

efeito ficcional, numa intensa força persuasiva em busca do caráter verossímil da história 

narrada, o que é possível perceber, a partir de falas da narradora:  

 

Nunca contei esta história a ninguém. [...] Comecei agora a escrevê-lo 
sobretudo para Camila, temo que um dia ela descubra a totalidade dos 
factos e se zangue connosco”. (PEDROSA, 2011, p. 18);  

Não procures explicação para a vida, nem a tomes com pena ou 
escândalo; quando eu ficar tão velha que pareça louca, lê nestes cadernos 
que eu fui feliz (PEDROSA, 2011, p. 21);  

Hoje tenho a certeza de que deveríamos ter contado a Camila o nosso 
segredo, tão pobremente encenado” (PEDROSA, 2011, p. 37) 

 

Embora preocupada em construir um relato verdadeiro, “o diário de Jenny” é 

um texto marcadamente fundado por traços ficcionais. O efeito de sentido criado na 

arquitetura ficcional demonstra que a narradora sabe explorar o poder encantatório das 

palavras. Numa tentativa de informar a vida, Jenny investe em aspectos miméticos que 

confluem vida e arte, memória e ficção, ficção e confissão.  
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1. CAIO FERNANDO ABREU: ENTRE LIXOS E PURPURINAS 

 

 

Caio Fernando Abreu, escritor gaúcho e cidadão do mundo, adepto da filosofia 

do movimento hippie e destaque no conturbado cenário da contracultura, inicia sua carreira 

literária num ambiente marcado pelo autoritarismo, período de grande censura à palavra 

escrita, momento em que a literatura e a arte valorizam elementos sórdidos da vida e uma 

certa intencionalidade de  contestação. É nesse contexto em que são publicados os livros 

Limite branco e Inventário do irremediável, ambos de 1970; porém, é na década de 80 que o 

gaúcho se consolida no panorama das letras nacionais com a publicação de Morangos mofados 

(1982), livro considerado pela crítica como o mais importante do escritor.  Sua obra foi 

escrita entre os anos 60 e 90, uma vez que aos 47 anos, no dia 25 de fevereiro de 1996 

morre portador do vírus da AIDS.  

Vale enfatizar que depois de Morangos mofados sua obra tem grande aceitação 

editorial e também o reconhecimento da crítica especializada.  

Caio F2, como preferia ser chamado, é um exemplo de escritor que se 

preocupou em explorar o cenário cosmopolita, problemáticas marginais e experiências de 

vida do homem contemporâneo. Sua produção literária é marcada por elementos estéticos 

que rompem com o padrão consagrado pela tradição literária, sua escrita legitima um 

trabalho original com a linguagem, o que resulta num tecido ficcional que valoriza o teor 

enigmático e alegórico de suas histórias. A estrutura de suas narrativas, densa, descontínua 

e atemporal, caracteriza-se pelo caráter fragmentário dos enredos e pela falta de traços 

                                                           
2 “F. que Caio incorporou quando saiu aquele livro da Christiane F. 13 anos, drogada, prostituída e 
o escambau”, conforme depoimento de José Márcio. In: DIP, P. Para sempre teu, Caio F. (p. 49) 
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definidores do gênero de seus personagens, o que acaba por confundir o leitor, e deixá-lo 

inseguro diante de lacunas observadas na arquitetura ficcional. Na tensão narrativa, a 

explosão de solidão, de melancolia e estados depressivos são aspectos que permeiam os 

dramas de seus personagens. Seus conflitos interiores são permeados de situações de amor, 

separações, morte e violência, velada e. revelada pela linguagem. Grande parte de sua obra 

permite um diálogo com o contexto político da época de sua produção ao mesmo tempo 

em que constitui matéria para a análise da vida interior das personagens.  

Num tom transgressor, Abreu decreta em sua prosa literária um espaço para as 

minorias, para os gays, sempre em favor daqueles considerados diferentes e, por isso, 

destituídos de vez e de voz.  

A poética dos excluídos de Abreu conquista o reconhecimento da crítica e 

ocupa, hoje, espaço privilegiado no cenário das letras contemporâneas brasileiras.  Inventário 

do Irremediável (1970), o primeiro livro de Caio Fernando Abreu, recebeu o prêmio 

Fernando Chinaglia, concedido pela União Brasileira dos Escritores. A primeira edição da 

obra passou por uma criteriosa revisão, com modificações no conteúdo e no título, 

inclusive a retirada de alguns dos contos. Na nova edição, de 1995, o título passa a ser 

Inventário do ir-remediável,com a segunda palavra separada por hífen, mudanças que o próprio 

autor justifica no prefácio desta edição. Nas palavras do escritor: “Da primeira edição 

foram eliminados oito contos, os restantes reescritos, e até o título mudou, passando da 

fatalidade daquele irremediável (algo melancólico e sem saída) para ir-remediável ( um trajeto 

que pode ser consertado?). (ABREU, 2005, p. 17)   

O conto “Lixo e purpurina”, escrito inicialmente para a obra Inventário do 

Irremediável, em 1995 integra a coletânea de contos de Ovelhas negras, obra que reúne textos 

organizados pelo escritor em seu último ano de vida. Localizado na fronteira entre a ficção 
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e a história, literatura e realidade, o conto apresenta a estrutura de um diário, propiciando 

ao leitor uma reflexão sobre a categoria autoral. Os fragmentos escritos no diário põem em 

cena um personagem que fala de si, mascarando  o liame entre a verdade e a mentira.  

Vale dizer que o relato autoficcionalizado é utilizado por Abreu em outras 

narrativas, como percebemos nos contos “Bem longe de Marienbad” “London, London”. 

Quanto ao recurso do fragmento narrativo atrelado ao tempo, também observamos sua 

estrutura no conto “Retratos”, de Ovo apunhalado, narrativa cuja forma se aproxima a de um 

diário. 

Segundo Baena,  

 
Caio Fernando Abreu acreditava, portanto, nesta mescla de vida e obra, 
ficção e referências pessoais, produzindo algo como um caminhar 
ritmado desses elementos na mesma trama narrativa, numa espécie de 
hibridismo literário, salutar, engenhoso e contemporâneo, trazendo 
consigo a diversidade e intensidade das verdades (re) construídas e 
constituindo-se naquilo que hoje denominamos de autoficção. (2008, p. 
158) 

 

“Lixo e purpurina”, narrado em primeira pessoa, é um texto de gênero híbrido 

organizado em forma de diário e permeado de cartas (fragmentos de 31 de janeiro, 19 de 

março); citações (fragmentos de 11 de março, 8 de maio, 29 de maio); tradução (26 de 

maio); diálogos (fragmento de 28 de maio). Num misto de diário e narrativa, os fragmentos 

datados constituem as impressões de um personagem que experimenta a difícil e dolorosa 

condição de exilado. Além de diário íntimo, a obra é também relato crítico de um 

personagem desacreditado da vida diante de tantas dificuldades enfrentadas durante o 

exílio: desemprego, fome, frio, morada incerta, perseguição da polícia, a situação de 

diáspora. Enfim, é uma realidade de total desengano e desalento, como podemos perceber 

no fragmento de 8 de fevereiro pela declaração do personagem:  
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Chorei três dias, depois dormi dois dias. 
Parece incrível ainda estar vivo quando já não se acredita em mais nada. 
Olhar, quando já não se acredita no que se vê. E não sentir dor nem 
medo porque atingiram seu limite. E não ter nada além deste amplo 
vazio que poderei preencher como quiser ou deixá-lo assim, sozinho em 
si mesmo, completo, total. Até a próxima morte que qualquer 
nascimento pressagia. (ABREU, 2005, p. 197) 

 

 
O diário é escrito em 1974, em Londres, ou “Babylon city”, como é 

denominada a cidade de Londres no texto. O relato dura quatro meses. Os fragmentos são 

escritos no período de 27 de janeiro a 29 de maio, data do último registro. Obedecendo a 

estrutura  do diário, o relato é escrito à medida que os fatos vão acontecendo.  

Na introdução feita a “Lixo e purpurina”, o próprio autor desnuda o processo 

de escrita e a arquitetura ficcional da obra:  

 
De vários fragmentos escritos em Londres em 1974 nasceu este diário, 
em parte verdadeiro, em parte ficção. Hesitei muito em publicá-lo – não 
parece “pronto”, há dentro dele várias linhas que se cruzam sem 
continuidade, como se fosse feito de bolhas. De qualquer forma, talvez 
consiga documentar aquele tempo com alguma intensidade e isso quem 
sabe pode ser uma espécie de qualidade? (ABREU, 2005, p. 193) 

 

A partir da nota introdutória do diário, é possível observar os limites entre a 

realidade e a ficção, pois, por sua natureza, por um lado, o diário admite a subjetividade do 

personagem e a expressão metafórica de si, por outro lado, enquanto narrativa requer uma 

certa referencialidade em relação aos fatos vividos. Neste liame entre realidade e ficção é 

possível atentar para a verossimilhança com o cotidiano vivido pelo personagem e a 

verdade histórica, as angústias e dificuldades enfrentadas pelo escritor no período de exílio 

na Europa. Sobre o diário e a experiência vivida pelo autor em exílio, afirma Souza:   

 

 essa correspondência entre os textos e a vida do autor se dá não apenas 
porque ele assim os reconhece, mas também em razão das equivalências 
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entre as experiências  dos personagens e alguns fatos vividos pelo 
escritor gaúcho: o exílio na Europa entre 1973 e 1974, os subempregos 
como faxineiro e modelo vivo em escolas de desenho, além das inúmeras 
dificuldades como exilado, são relatados em depoimentos de e sobre 
Caio Fernando Abreu. (2010, p. 26) 
 

Em “Lixo e purpurina” o autor resgata suas memórias, ficcionaliza o vivido e 

cria uma versão de si, confluindo verdade e fingimento, ficção e história, passagem do 

vivido ao relato documental/testemunhal. Franco Júnior, refletindo sobre o teor da 

ficcionalidade da obra e as máscaras utilizadas para enredar o leitor, esclarece sobre a teia 

constitutiva deste gênero de natureza plural – diário e conto.  

 

“Lixo e purpurina” se situa, no mínimo, na fronteira entre dois gêneros: 
o diário e o conto moderno. Se, por natureza, o diário é um gênero 
híbrido, aberto ao registro variado de dados que constituem os eventos 
que marcam a vida de um indivíduo que, nele, se toma como 
personagem protagonista de sua própria vida, vendo-a e, em certo 
sentido, vivendo-a, simultaneamente, mergulhado em suas próprias 
experiências e olhando essas mesmas experiências a uma certa distância – 
aquela que fatalmente se interpõe entre o vivido e o escrito, dado que já 
porta as marcas da experiência transfigurada em texto e, portanto, pelo 
menos potencialmente, transformada em literatura, ficção –, o conto 
moderno, por sua vez, tem na sua origem a concepção de Edgar Allan 
Poe que faz do gênero o resultado do registro, pelo artista, de um 
episódio considerado emblemático não apenas de uma experiência 
protagonizada pela(s) personagem(-ns), mas de uma (ou mais) vida(s) e 
de um tipo de conflito ou situação dramáticos. (FRANCO JÚNIOR, 
2008, p. 53) 
 

 

O narrador de “Lixo e purpurina” recupera o cotidiano, ao mesmo tempo em 

que traduz a memória e a história daquele lugar. O diário é como faz crer Lejeune, “uma 

escrita quotidiana: uma série de vestígios datados” (2008, p. 259), portanto, um instrumento 

capaz de legitimar um testemunho, de reconstruir a memória de uma realidade vivida e 

conectar as pontas da história: um drama imaginário e também verdadeiro.  
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2. O DIÁRIO DE JENNY: POR INES PEDROSA 

 

 

Ines Pedrosa inicia sua carreira como jornalista em 1983 e estréia nas letras 

portuguesas com seu primeiro romance A instrução dos amantes (1992) - antes disso escreveu 

um livro infantil Mais ninguém tem (1991). Seu terceiro romance Fazes-me falta é sua primeira 

obra publicada no Brasil em 2003. Segundo Oliveira (2008, p. 27) “foi no bojo da segunda 

onda do boom narrativo português, em 1992, que Inês Pedrosa publicou seu primeiro livro 

de ficção, a que se seguiram mais dois romances e um volume de contos”. 

Em seus romances as ações não são relevantes, importam mais a reflexão que 

seus personagens fazem sobre si mesmo e sobre o mundo em seu entorno. Sua ficção é  

uma poética da própria angústia do homem moderno.  

Nas tuas mãos (1997) é o segundo romance da escritora, formado por três 

partes: “O diário de Jenny”, “O álbum de Camila” e, por fim, “As cartas de Natália”. Trata-

se de um drama que corresponde a três gerações de mulheres, como está dito nos títulos 

dessas narrativas, aparentemente independentes, pois os textos podem ser lidos 

separadamente sem comprometer a construção da história narrada. Porém, neste trabalho, 

o ponto focal de nossa análise é o primeiro capítulo da obra – “O diário de Jenny”, pois, 

interessa aqui mostrar os traços distintivos deste texto em relação ao diário intitulado “Lixo 

e purpurina” de Caio Fernando Abreu. 

“O diário de Jenny” é um texto metaficcional, uma história reinventada sob a 

perspectiva da personagem Jenny que é ao mesmo tempo a narradora – uma tradutora de 

memórias - e a intérprete da história de amor por ela vivida. Jenny se expressa na forma do 

diário íntimo, onde o passado adquire importância capital. Num trajeto autobiográfico, a 

exposição do cotidiano, objetos, pessoas e lugares são representativos do esforço de 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1337 

 

fidelidade ao real, a marca de uma verossimilhança em que a narradora empreende uma 

tentativa de atualizar sua interrogação sobre um casamento de aparências e a experiência de 

um triangulo amoroso. Ressignificando a “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade, é 

possível situar o quadro do triangulo amoroso da seguinte forma: Jenny ama Antonio – seu 

marido - que ama Pedro, com quem divide sua morada com o aval da esposa Jenny.  

Jenny, como a própria narradora declara no terceiro fragmento do diário, é um 

“virgem casada”. A personagem aceita o casamento de aparências e a homossexualidade do 

marido.  A necessidade de escrever um diário íntimo parece nascer do desejo de 

desmascarar o casamento de aparências e revelar a condição miserável de quem atuou 

como cúmplice da relação homoerótica vivida por Antonio e Pedro.  

Convém destacar que o diário de Jenny rompe com o modelo consagrado pelo 

gênero. Ao invés de fazer um relato datado dos acontecimentos atuais, o texto é um resgate 

do que a personagem viveu, permeado de análises sobre a história vivida. O tom 

confessional é marca recorrente no relato, como podemos constatar a partir da declaração 

da narradora: “Durou vinte anos, nunca te contei. Nem a ti, nem a ninguém, nem sequer a 

Camila” (PEDROSA, 2011, p. 26). Estruturado em fragmentos numerados, dez ao todo, ao 

invés de datas, o diário é um relato dirigido a filha, constitui-se como uma forma de 

desabafo dirigido a Camila, a quem a narradora espera o apoio por ter mantido um segredo 

de tanto tempo. O relato pressupõe um interlocutor, pois a autora espera que seu diário 

seja lido, ao contrário do diário íntimo que não pressupõe interação ou a bisbilhotagem de 

outro.  

Nunca contei esta história a ninguém. Não me pareceu que tivesse 
qualquer interesse, as pessoas aborrecem as histórias felizes e têm razão, 
a felicidade convoca o que em nós há de mais melancólico e solitário. 
Comecei agora a escrevê-lo sobretudo para Camila, temo que um dia Ela 
descubra a totalidade dos factos e se zangue connosco. (PEDROSA, 
2011, p. 18) 
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Escrito já na fase adulta da vida de Jenny, o diário é uma rememoração de fatos 

e lembranças significativas que vão do momento em que a narradora conhece Antonio ao 

momento presente – a protagonista aos 75 anos, conforme se verifica em seus  

depoimentos: “Não penses que estou a dourar o drama da tua existência. Tento, pelo 

contrário, descrever tranquilamente a possível verdade destes setenta e cinco anos que já 

vivi”. (PEDROSA, 2011, p. 19). Distanciada do passado e detentora de um conhecimento 

adquirido com a velhice, a narradora pode analisar com propriedade aquilo que viveu.  

No diário, Jenny confidencia o tormento experimentado com o casamento de 

aparências, investindo numa mimese em que reinventar o passado é o modo encontrado 

para desvelar sua história de vida.  Ao resgatar suas memórias, reconstituindo o passado, a 

personagem cria uma versão de si, confluindo realidade e ficção, verdade e mentira, ao 

mesmo tempo em que faz antever na narrativa o tênue limite do passado com o presente, 

ressaltando imagens de aprisionamento e libertação. 

 

 

3. A RETÓRICA DO SI EM CAIO F. E INES PEDROSA 

 

 

Sob o falso signo do despojamento de si expresso na linguagem do diário, entre 

a ilusão e o fingimento Caio F. e Ines Pedrosa põem em debate o estatuto da ficcionalidade 

e da autoria, da ficção e da confissão, história e arte, redirecionando a subjetividade 

expressa nas categorias persona /pessoa e narrador/personagem. 

O diário “Lixo e Purpurina” parece querer fundir criação e vida. É uma forma 

de exposição do cotidiano, escrita datada, em que o autor externaliza acontecimentos do 
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dia a dia, registra opiniões, ao mesmo tempo em que fixa um passado determinado no 

tempo. Obedecendo aos modelos clássicos, o diário é escrito em um caderno, onde o autor 

investe na autenticidade do momento vivido, reconstruindo a memória de uma situação de 

exílio. Uma espécie de relato autobiográfico, composto por figuras, em lugar de 

personagens, o que permite ao leitor suspeitar que haja identidade entre autor e 

personagem. A interrelação do literário com aspectos que envolvem a memória e a situação 

supostamente vivida produz um enlace que ora vela ora revela as verdades ditas no texto. 

Vale dizer que enquanto observatório da vida, como quer Lejeune, o diário 

“pressupõe a intenção de balizar o tempo através de uma sequência de referencias. (2008, 

p. 260). “O diário de Jenny”, portanto, não pode exatamente ser classificado como um 

diário, pois a narrativa volta-se para o passado, ao contrario do diário que é, segundo 

Lejeune, “uma lista de dias, uma espécie de trilho que permite discorrer sobre o tempo” 

(2008, p. 261).  

Encontramos n“O diário de Jenny” uma história que poderia ser classificada 

como uma autobiografia, pois, é um relato retrospectivo em que a narradora reconstrói  sua 

própria vida, compondo uma espécie de confissão que rompe com o modelo padrão de 

diário, “escrita quotidiana: uma série de vestígios datados” (LEJEUNE, 2008, p. 259).  

A questão crucial que levantamos sobre a natureza do texto confessional de 

Ines Pedrosa diz respeito a sua publicação, pois o propósito d“O diário de Jenny” é passar 

do âmbito privado para o domínio público, eliminando a perspectiva de segredo 

referenciado no texto desde as primeiras páginas. Pode-se dizer que Jenny necessita da 

confirmação do outro para legitimar a escrita do si, a expressão de seus segredos mais 

íntimos. Na representação de dois papéis - ora Jenny, a mulher que experimentou um 

casamento fracassado, ora a narradora que tece a história vivida - o diário configura-se 
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como um tipo de escrita que é uma reinvenção do passado, pois o relato não busca a 

reprodução genuína dos fatos, pelo contrário, constitui-se como um espaço de reflexão  e 

também um instrumento para a própria constituição do sujeito, daí a necessidade de um 

leitor, pois a história contada ultrapassa a individualidade da mulher que se anulou em 

nome da cumplicidade e de um amor não correspondido. 
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ILHÉU DE CONTENDA: REGISTRO LITERÁRIO DA ASCENSÃO DO NEGRO 

EM CABO VERDE 

 

              Avani Souza Silva1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O romance Ilhéu de Contenda, de Henrique Teixeira de Sousa, escrito em 1978, faz 

parte de uma trilogia que cobre um longo período da história de Cabo Verde: desde a 

escravatura até os anos imediatos à pós-independência. A trilogia é, portanto, um relato 

histórico-ficcional do povo de Cabo Verde com todas as suas idiossincrasias. Ilhéu de 

Contenda refere-se à saga familiar da última geração dos Medina da Veiga, uma das cinco 

famílias abastadas que dividiam o poder político-econômico da Ilha do Fogo, em meio ao 

auge e a decadência dos antigos donos da ilha motivados por fatores de ordem econômica 

e social.  

A narrativa é centrada nas aspirações de classe de Eusébio Medina da Veiga, filho 

caçula da família. Ele alimenta o sonho de recompor o patrimônio familiar perdido com 

antiga venda de parte das terras do morgadio denominado “Ilhéu de Contenda” e 

incrementando a agricultura cafeeira na propriedade denominada Pau Torto, com a ilusão 

de reaver um status sócio-econômico descabido na configuração social da ilha.  

                                                 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
Email: avanissilva@usp.br 
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Com a morte da mãe, Nhá Caenda, o último bastião da antiga classe de 

proprietários da ilha, Eusébio promove a partilha de bens, reservando a si, com a anuência 

dos irmãos, “Pau Cortado”, propriedade rural em decadência, pois os pés de cafés são 

muito antigos e já não produzem a contento. Eusébio, todavia, tem planos de substituir os 

pés de cafés de Pau Cortado, aguardando produção para dali a cinco anos.  Outro bem que 

conseguiu na partilha, realizando seus sonhos, é Ilhéu de Contenda, propriedade rural onde 

a família passava o verão, com um sobradão de 2 pisos e 10 quartos, lugar que lhe traz 

muitas lembranças da infância e principalmente do poder econômico de seus antepassados, 

que ele revive e tentará resgatar. As lembranças de Eusébio que vêm à tona são de poder e 

glória, sobretudo de seu trisavô, Franco Sanches da Veiga, e de sua importância na 

aristocracia agrária que vigorou em Cabo Verde durante a monarquia. 

Mandavam na ilha umas cinco ou seis famílias de proprietários de terra: os Medinas, 

os Veigas, os Fonsecas, os Vieiras. Na narrativa são os Medina representados 

paradigmaticamente por Eusébio. Os Vieiras, família completamente decadente, são 

representados por Felisberto, motorista que trabalha com transporte utilizando um 

caminhão azul, velho, sempre enguiçado, ironicamente chamado de “blue”, uma referência 

à americanização do idioma.  Segundo o narrador, a família Vieira perdeu seus bens não só 

pelas heranças sucessivas, pela crise no comércio etc., mas principalmente porque os 

herdeiros eram devassos, viciados em bebida e em jogo, sem preocupação com a 

preservação do patrimônio e esse desleixo é representado pelas ruínas do sobradão em que 

moravam, totalmente destruído e servindo de pastagem de cabras. 

Eusébio é personagem-chave na narrativa, pois ele sintetiza a vontade de reverter o 

poder social na ilha, ao mesmo tempo em que, diante dessa impossibilidade, ele busca a 

saída individual, preservando o bem familiar e procurando fugir daquela sociedade com a 
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qual não se identifica, isolando-se em Ilhéu de Contenda, a exemplo de outros personagens 

que também se isolam.   

As principais razões da decadência social e econômica dos antigos proprietários de 

terra são a extinção da escravatura e do morgadio, a crise do comércio nacional e 

internacional e a emigração. Com a extinção da escravatura, simultaneamente a uma crise 

no comércio e também na agricultura, pois são sobejamente conhecidos os efeitos das 

crises provenientes da seca que assolam o país, os proprietários de terra já sentem as 

primeiras dificuldades em pagar seus empregados pelos serviços que antes eram feitos de 

forma escrava. O comércio antes com as outras ilhas e a exportação de milho para a Ilha da 

Madeira, leguminosas para a Metrópole e oleaginosas (óleo de purgueira e rícino) para a 

França, entram em colapso, refletindo negativamente na economia. Concomitantemente, 

como saída para a crise, surge o processo de emigração para os Estados Unidos que traz 

consigo a entrada de divisas, possibilitando a aquisição de bens dos brancos decadentes e 

endividados, promovendo desta forma uma inversão de papéis sociais: a ascensão do 

mulato e a decadência do branco.  

A ascensão social do mulato vai se refletir na aquisição de lojas, terras para plantio, 

e na compra ou edificação de sobrados, construções tipicamente européias de prerrogativa 

branca em Cabo Verde.  

João Lopes Filho cita algumas circunstâncias que possibilitaram a estruturação da 

sociedade caboverdiana, que acabaria por ser dominada por mestiços: a insularidade, a 

libidinosidade do português, a falta de mulheres brancas, a submissão das negras e a 

sedução das crioulas que geraram os mestiços. (LOPES FILHO, 1983, p.19) 

O romance retrata as lembranças de Eusébio, seu projeto de recuperação do 

patrimônio familiar, sua mudança de profissão - de comerciante a agricultor para honrar 

seus antepassados -, dentro de um novo panorama social em que o mulato é o protagonista 
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em ascensão e o branco em decadência moral, política e econômica. Traz à baila, como 

pano de fundo, costumes e tradições do povo da ilha em meio a descrições geográficas e 

discussões de cunho político-ideológico como projeto estético. 

 

 

1. DIÁLOGOS COM O NEO-REALISMO PORTUGUÊS 

 

 

Arnaldo França (Apud BRITO)o) considera que os romances da trilogia de Teixeira 

de Sousa são os únicos textos da literatura caboverdiana em que se pode perceber uma 

análise dialética, conflito de classe, e na qual emerge o preconceito racial. Essa opinião 

também é compartilhada por José Hopffer Almada (1998), em que considera a 

problemática do racismo tratada no romance como tema inaugural na literatura 

caboverdiana. Considera ainda esse romance como um dos marcos fundamentais do 

segundo realismo ficcional em Cabo Verde, aprofundando a questão social que se inicia 

com a primeira geração Claridosa. Ainda de acordo com J. Hopffer Almada, há uma 

representação inaugural de Cabo Verde na obra:  

 
Se nos abstrairmos de “O escravo”, de José Evaristo de Almeida, 
publicado no século anterior, e em menor grau em “Famintos”, 
de Luís Romano, o romance “Ilhéu de Contenda” representa 
Cabo Verde colonial nas vésperas da independência. (ALMADA, 
1998, p. 171). 
 

A literatura caboverdiana foi fortemente marcada pelos  escritores modernistas e 

regionalistas brasileiros (Manuel Bandeira, Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do 

Rego, Marques Rebelo, Jorge de Lima) bem como dos neo-realistas portugueses (Carlos de 

Oliveira, José Cardoso Pires, Vergílio Pereira, Manuel Fonseca e outros). 

O neo-realismo, contrapondo-se à “arte pela arte”, enfatizava o conteúdo, 

esquecendo-se da forma. A ênfase conteudística teve uma justificativa histórica: veiculou 
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informações normalmente censuradas na imprensa e serviu como forma de resistência ao 

salazarismo. Colocou-se esse movimento literário contra o descompromisso social do 

Presencismo, e defendia uma literatura engajada, voltada para os problemas sociais do país. 

Para os neo-realistas, a literatura deveria contribuir para a conscientização do público-leitor 

e para caracterizar os problemas da estrutura política, econômica e social da sociedade 

portuguesa. (BARREIROS, 1989). 

Questionando a função da literatura, dando-lhe principalmente uma função social 

como objeto de intervenção na sociedade e de promotora de mudanças, o neo-realismo 

postulava uma literatura engajada como primeiro plano. Para Antonio Candido, a função 

da literatura é eminentemente estética, pois ela não corrompe nem edifica, humaniza. 

Antonio Candido postula a necessidade de ficção que têm todos os seres humanos, que não 

passam um dia sequer da vida sem ficcionalizar, seja contando casos, piadas, assistindo 

novelas, lendo, sonhando. Para ele o próprio sonho é uma forma de ficção. Não só o ser 

humano tem necessidade de ficção, como também, para Candido, a literatura é um direito 

de todas as pessoas, um direito humano. Naturalmente ele se refere à literatura culta, 

estética, porque as outras formas de literatura, de cunho popular, de alguma maneira é 

franqueada às classes menos favorecidas através dos contos populares, do cordel, etc. 

(CANDIDO, 1988). 

Segundo Benjamin Abdala Júnior, o neo-realismo foi a primeira corrente na 

História da Literatura a desmontar o fenômeno da alienação, porque seus seguidores 

postulavam a conscientização do público-leitor a respeito dos problemas sociais. Pontifica 

o estudioso brasileiro: 

 
(...) o movimento neo-realista não é uma escola literária, mas um 

método de abordagem da realidade. É uma escrita dialética que procura 
representar a realidade em movimento; para tanto, também ela deve ser 
colocada em processo, dentro da dinâmica da comunicação artística. 
(ABDALA JUNIOR, 1989, p. 160) 
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Observamos em Ilhéu de Contenda semelhanças com o movimento do neo-realismo 

português pelo tratamento de seu conteúdo: temas sociais palpitantes tais como a ascensão 

do mulato, a ida de contratados para São Tomé, a censura e a presença da PIDE nas ilhas, 

a deterioração moral de antiga família de ricos proprietários, o racismo. Todos esses temas 

são tratados de maneira polarizada, fruto de debate político de duas personagens a que o 

leitor assiste. Essa é uma técnica utilizada pelo narrador que serve à politização e 

conscientização do leitor, de acordo com os preceitos neo-realistas. 

As técnicas do jornalismo, utilizadas pelo neo-realismo, presentificam-se no 

romance analisado.  Essa técnica consiste em dar à narrativa uma certa referencialidade, 

introduzindo-lhe dados históricos para aproximá-la da realidade. E isso acontece no 

romance, que, por exemplo, relata em detalhes a erupção do Vulcão da Ilha do Fogo, 

enumera os diversos anos de fome e seca, bem como os dados dos contratados para as 

roças de São Tomé, além de discorrer sobre as atividades violentas da PIDE. 

A técnica do cinema, também explorada pelo neo-realismo, igualmente é 

empregada no romance. Há descrições de longos planos, principalmente sobre uma região 

no vale do vulcão que ainda se mantém quente, exalando vapores, depois de decorridos 

alguns anos da última erupção. A descrição é realista, com muitos detalhes, como se uma 

câmera percorresse a região e fosse registrando tudo.  

Todavia, percebe-se mais claramente o viés neo-realista na narrativa nos momentos 

de polarização da discussão política sobre diversos temas sociais. Personagens discutem 

suas idéias, defendendo politicamente seus pontos de vista, com a finalidade de politizar e 

conscientizar o leitor a respeito daquela problemática social em debate, configurando desta 

forma uma literatura empenhada em mudança social, quase panfletária, consoante o ideário 
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neo-realista. O diálogo da obra com o neo-realismo fica patente com a recorrência dos 

temas. 

 

 

2. TEMAS POLÍTICOS E CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO  

 

 

Como foi mencionado anteriormente, alguns temas políticos são polarizados na 

narrativa com o objetivo de conscientizar o leitor, combatendo-lhe suposta alienação em 

relação aos problemas sociais. Aqui essa finalidade dada à literatura merece algum reparo. 

Os autores que se inspiram nessa função da literatura consideram apenas o leitor-modelo, 

na definição de Umberto Eco (2006), que é justamente aquele leitor virtual, imaginário, 

para quem está sendo escrita a obra. E esse leitor é, por suposto, potencialmente alienado 

das questões sociais, por isso o tratamento desses temas no texto narrativo é quase 

didático.  

Destacamos, como objeto de discussão, dois grandes temas presentes na obra. O 

primeiro tema que nos chama a atenção é a discussão sobre os contratados para as roças de 

São Tomé, o segundo é o racismo.  

A discussão sobre os contratados para as roças de São Tomé, no romance, envolve 

três personagens: Anacleto, o representante da empresa contratante da mão-de-obra para as 

roças de São Tomé; seu filho que estuda em Lisboa e que lhe escreveu uma carta 

condenando suas atividades de recrutamento de compatriotas; e o Dr. Vicente, médico 

mulato que é contrário à ida de caboverdianos para São Tomé. Estabelece-se uma 

discussão entre Anacleto e o Dr. Vicente, provocada pela carta que o filho de Anacleto lhe 

dirigiu condenando-o pelo recrutamento de seus pares, pelo fortalecimento da exploração 

do homem pelo homem, acusando as roças de São Tomé como grandes empreendimentos 
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administrados por empresários portugueses inescrupulosos encastelados em suas mansões 

às custas da exploração e da neo-escravidão de caboverdianos, e finalmente rompendo com 

seu pai. O Dr. Vicente, consultado, dá razão ao filho de Anacleto e sugere que ele, 

Anacleto, doe ao hospital o dinheiro que ganhou com essas contratações, tentando 

convencê-lo da atrocidade dessas contratações e o que elas representavam na vida do 

caboverdiano: exploração, escravatura e morte. Estabelece-se entre ambos acalorada 

discussão que aparentemente dá ganho de causa às idéias libertárias do Dr. Vicente, mas a 

verdade é que Anacleto contrata um laranja branco para ficar no seu lugar, e continua 

tocando o negócio das contratações.  

Esse tema dos contratados para as roças de São Tomé é muito instigante, porque a 

intelectualidade de Cabo Verde colocou-se frontalmente contrária a essas contratações. A 

luta contra a emigração para São Tomé foi o combate de várias gerações de intelectuais e 

políticos caboverdianos a começar por Eugénio Tavares e mais tarde pela geração 50/60, 

com destaque para: Osvaldo Alcântara, heterônimo de Baltazar Lopes, com o seu 

“Romanceiro para São Tomé”, Jorge Barbosa, Gabriel Mariano, Luis Romano, Ovídio 

Martins, Onésimo Silveira, Kaoberdiano Dambará, o compositor como B. Léza, e o 

político Abílio Duarte. 

O segundo tema de que trataremos e que constitui o eixo central do romance, a 

partir do qual há conflito de classes, é o racismo. Há em todo o romance uma tônica racista 

extremamente clara contra os mulatos, que ascenderam socialmente na ilha, tomando o 

lugar anteriormente ocupado pelos brancos. Segundo o escritor Henrique de Sousa, no 

ensaio “A estrutura social da Ilha do Fogo em 1940”, publicado no número 5 da Revista 

Claridade (1947), há quatro classes sociais na Ilha do Fogo, a saber: a classe dos brancos; a 

classe dos mulatos, em que provêm da união de um homem branco e mulher mulata ou 

preta, a que, por comodidade o autor chama de mestiços; a classe dos mulatos 
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propriamente ditos, filhos de pai e mãe mulatos; e finalmente a classe a que pertence o 

povo (moradores no interior da ilha, trabalham em propriedades alheias e moram nos 

funcos). É desta classe que provem a emigração para os Estados Unidos, pois raramente 

um branco emigra.  Essa classificação do autor não é uma classificação puramente étnica, 

como lembra no ensaio referido, mas tipicamente social. De acordo com essa classificação 

social, a primazia era do branco europeu, uma classe que não se misturava até ter seus bens 

divididos seja por herança, seja por venda. 

Assim, habitar nos sobrados era prerrogativa exclusiva dos brancos até que os 

mulatos vieram desalojá-los, comprando-lhes os sobrados, ou mandando construir os seus 

próprios. Essa ascensão do mulato é muito mal vista pelos brancos, que não se conformam 

e confabulam contra ela.  Também para o mulato não foi fácil a construção de sobrados, 

porque a Prefeitura, em poder dos brancos, colocava propositadamente uma série de 

impedimentos às suas construções. 

Há muitas passagens no romance que reafirmam o preconceito de cor e a 

intolerância racial. Enumeramos algumas passagens com os qualificativos com que os 

brancos se referiam aos mulatos da Ilha do Fogo: 

 

(...) autênticos macacos de imitação ao decretarem eles também a moia. 
(SOUSA, 1984, p. 190) 
 

A partir do dia em que se começou a aceitar as misturas na 
sociedade, gente do sobrado de braço dado com gente do funco, tudo 
começou a andar mal. (Idem, p.. 73) 
 

Para casar com um mulato (...) Que tristeza depois não seria, 
aparecer uma ninhada de netinhos de ventas largas e cabelo cuscuz! Que 
vergonha para a família! (Idem, p. 336). 
 

Ultimamente certa camada de mulatos andava a macaquear os 
brancos como, por exemplo, o Anacleto Soares, já com sobrado, loja e 
filhos a educar no liceu. (Idem, p. 77)  

 



 

1351 

 

Há um ditado mencionado por Henrique Teixeira de Sousa no ensaio “Sobrados, 

lojas e funcos”, publicado no nº 8 da Revista Claridade, em 1960, retomado no romance 

“Ilhéu de Contenda”, que explicita muito bem o preconceito racial contra os mulatos: 

Olha que há um dito do povo que a gente está a ver. 
Antigamente, macaco morava na rocha, negro morava no funco, mulato 
morava na loja e branco morava no sobrado. Há de vir um dia em que 
macaco correrá com negro do funco, negro correrá com mulato da loja, 
mulato correrá com branco do sobrado e branco então irá tombar na 
rocha. (SOUSA, 1978, p. 141) 
 

O racismo ainda vem acompanhado da legitimação do estado colonial, pois a 

sociedade branca caboverdiana preferia médicos da metrópole aos mulatos nacionais nos 

cargos públicos:  

Antigamente só vinham médicos metropolitanos e nunca havia 
sarilhos como esses. Ultimamente, os mulatos também já tiravam cursos 
superiores, medicina, engenharia, advocacia, e então era aquela jagacida 
(mistura de feijão e farinha de milho ou arroz) na sociedade com 
confusões e equívocos de toda a ordem. O mundo estava a ficar 
diferente doutros tempos. Mesmo que a gente não quisesse tinha de 
ombrear com a mulatagem. Ah, Caboverde, assim aonde vais parar! 
(SOUSA, 1978, p. 101). 

   

Presente também no romance a discussão de que a decadência do branco também 

foi motivada pelas próprias famílias brancas com suas taras e falta de respeito pela 

propriedade e pela herança. E que essas taras teriam se originado nos casamentos 

consanguíneos que remontam ao povoamento da ilha. Podemos perceber com a 

introdução dessa nova opinião, que a questão da formação social da ilha e a sua nova 

estruturação está em debate no romance, e justamente esse debate é que possibilitará o 

esclarecimento da questão para o leitor. 

Gabriel Mariano relata que o antagonismo sócio-racial entre mulatos e negros é 

típico das sociedades de formação colonial, em que os mestiços, ou melhor, os mulatos 

mais claros, são os piores inimigos dos outros mestiços e dos negros. E pontua que “nos 

territórios de África, creio haver uma única exceção: Cabo Verde”. (1991, p. 43) 
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No ensaio “Sobrados, lojas e funcos”, Henrique Teixeira de Souza conclui haver, às 

vésperas da independência e com a ascensão mulata, uma democracia racial com a 

tolerância dos brancos, portanto nesse aspecto ele compartilha das idéias de Gabriel 

Mariano, inclusive na observação de que nesse tempo a discriminação e disputa de poder se 

dava entre mulatos e negros, sendo que, conforme é relatado em Ilhéu de Contenda, 

praticamente não havia embates entre negros e brancos, mas sim entre aqueles e os mulatos 

e mestiços. 

Gabriel Mariano (1991) também aponta algumas causas que possibilitaram a 

afirmação do mulato como líder na estruturação da sociedade crioula, diferentemente das 

demais colônias, e essas causas estão na base de sua ascensão social como já apontou João 

Lopes Filho: inferioridade numérica dos europeus, mestiçagem, fluidez de vínculos. Para 

ele, a fluidez de vínculos foi favorecida pela proximidade geográfica entre o sobrado e o 

funco e pelo fato de, em Cabo Verde, dado o reduzido espaço geográfico, não ter havido 

latifúndio e sim minifúndio e a agricultura ter seguido o modelo africano de policultura e 

não o modelo europeu de monocultura. Relata ainda que o latifúndio traz consigo relações 

muito complexas com o surgimento de administradores, feitores, capatazes e outros 

intermediários, o que não ocorreu em Cabo Verde, e que isso teria possibilitado a maior 

aproximação do sobrado e o funco através do que ele chama de fluidez de vínculos. 

 Acreditamos, todavia, ser essa uma visão romântica da colonização e das relações 

capitalistas que envolvem todo o sistema produtivo das ilhas.  No nosso entendimento, e 

no que depreendemos do romance Ilhéu de Contenda, as relações entre o sobrado e o funco 

foram se aproximando devido a uma questão econômica: o mulato foi-se apropriando do 

espaço social, dos bens dos brancos malbaratando-os com as divisas que obteve no 

exterior, ao passo que os brancos foram perdendo suas posses devido às sucessivas 

heranças, má gestão do patrimônio pelos herdeiros, crises do comércio nacional e 
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internacional, fim do morgadio e emigração, todas essas razões num contexto de 

inferioridade numérica e de ausência de mulheres brancas, como esclarece João Lopes 

Filho em texto já mencionado neste trabalho. 

 

 

3. MESTIÇAGEM, DEMOCRACIA RACIAL E IDENTIDADE  

 

 

Para Gabriel Mariano, a mestiçagem por si só já significa democracia étnica e racial. 

(MARIANO, 1991, p. 81). Para Gruzinski, é chamada mestiçagem a mistura de seres 

humanos e dos imaginários, e isso não significa democracia racial, haja vista os conflitos 

nas sociedades mestiças latino-americanas. (GRUZINSKI, 2001, p. 42).  O autor designa 

“mestiçagem” as misturas que ocorreram em solo americano no século XVI entre seres 

humanos, imaginários e formas de vida, vindos de quatro continentes – América, Europa, 

África e Ásia. Esse conceito, todavia, expandiu-se para as demais sociedades, mas o autor 

lembra que a mestiçagem é sempre resultado de conflito, de embate de culturas. No 

México, por exemplo, assim como em todas as frentes do Novo Mundo, a chegada dos 

europeus foi, primeiro, sinônimo de desordem e caos. Nas Antilhas foram três milhões de 

mortes entre 1494 e 1508, com o processo predatório da conquista e colonização. 

Para Nestor Canclini, a noção de mestiçagem tanto no sentido biológico – 

produção de fenótipos a partir de cruzamentos genéticos – como cultural é a mistura de 

hábitos, crenças e formas de pensamentos europeus com os originários de outros lugares 

de onde procederam a população crioula do arquipélago. (CANCILINI, 2003, p. 28).  É, 

entretanto, um conceito insuficiente, hoje, para nomear e explicar as formas mais modernas 

de interculturalidade. Ele prefere hibridação. Em Cabo Verde colonial poderíamos falar em 

mestiçagem, como resultado de um processo de transculturação em que, sempre por 
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conflito (segundo Fanon – a colonização é um processo violento e conflituoso) houve 

troca de conteúdos culturais, e não simplesmente aculturação como quer Gabriel Mariano.  

Estendendo as idéias de Fernando Ortiz (Apud AGUIAR, 2001, p. 216), podemos 

entender que nas nas sociedades em que há mestiçagem há uma desaculturação seguida de 

uma reaculturação que resultam em uma neoculturação, pressupondo, portanto, trocas 

culturais. A esse movimento dá-se o nome de transculturação, que é um processo, cujo 

resultado é a mestiçagem. Para Fernando Ortiz a transculturação é um processo cultural 

que implica trânsitos e trocas de conteúdos culturais de uma cultura a outra. (ABDALA, 

2004, p. 20). Gabriel Mariano, entretanto, só relatou uma parte do processo – a aculturação 

– e é por isso que ele considera que houve uma africanização maior do que uma 

europeização da cultura do Arquipélago, sobretudo em Santiago.  

A mestiçagem, portanto, é resultado de um processo de embate, um processo 

conflituoso. Considerando os termos de Gruzinski e as idéias de Franz Fanon para quem o 

processo de colonização por si só já é violento, podemos definir a mestiçagem não como 

uma homogeinização harmônica de culturas em que vigora a democracia racial, mas como 

a define Gruzinski como o resultado de um enfrentamento. 

 Para Franz Fanon (1979) o racismo e a violência estão na base das sociedades 

coloniais, portanto não existe colonização pacífica, de harmonia entre o colonizador e o 

colonizado, de relações de não exploração entre o Sobrado e o Funco, para usarmos 

termos mais condizentes com o universo contextual da obra Ilhéu de Contenda. Se por um 

lado Gabriel Mariano postula a democracia racial em Cabo Verde e essa idéia é 

compartilhada por Henrique Teixeira de Souza em ensaio, isso é desmentido no tempo 

diegético do romance: 1963.  Em vista dessas considerações, e sem perder de vista a noção 

de transculturalidade, de Fernando Ortiz, de mestiçagem, de Gruzinksi, adotamos o 

conceito de hidridação, de Canclini, para todos os fenômenos de interculturalidade.  
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 Do ponto de vista do narrador de Ilhéu de Contenda, é de se notar que a sociedade 

caboverdiana é uma sociedade dita crioula, em razão da mestiçagem ocorrida. No entanto, 

não podemos falar em identidade crioula pura e simplesmente, pois as identidades são 

múltiplas e móveis, como bem explica Stuart Hall (2006), para quem não existe identidade 

fixa, imutável. Hall define a identidade como em processo, em constante transformação, 

para isso prefere a palavra identificação que é mais compatível com o caráter de mobilidade 

das identidades.  

Para ele, o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. A identidade torna-se uma 

“celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. Esse 

processo produz o sujeito pós-moderno, conceituado como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. A identidade plenamente unificada, para Stuart Hall, é uma 

fantasia, sendo ainda que a globalização é um fenômeno que colabora para o deslocamento 

das identidades do sujeito, uma vez que faz circular diversos produtos culturais que 

exercem influência no comportamento e modo de ser das pessoas, pois as identidades 

nacionais dá-se pelo confronto com outras identidades.  

Nesse sentido, baseando-nos nas noções de identidade de Stuart Hall, é uma 

fantasia acreditar que a identidade do caboverdiano é uma identidade crioula, fixa e 

imutável, formada pela mestiçagem e dinamizada pela ascensão do negro com o processo 

de emigração, pois são muitas as trocas e intercâmbios culturais que interagem no processo 

de identificação.  
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CONCLUSÃO 

 

 

No romance, foi abordada a questão da mestiçagem com os europeus, resultando 

numa identidade crioula do povo caboverdiano, e sugerindo a vigência de uma democracia 

racial.  No entanto, essa democracia racial foi desmentida pelos ensaios do escritor 

Henrique Teixeira de Souza, e também pela própria manifestação racista dos brancos 

dentro da narrativa, exemplos destacados neste trabalho.  

Uma pesquisa científica criteriosa em Cabo Verde seria muito oportuna para 

analisar as estruturas sociais hoje, bem como rastrear seu passado histórico logo após a 

independência, para concluir se há uma democracia étnica e racial no Arquipélago. Essa é 

uma proposta que foge aos objetivos deste trabalho, que apenas procura entender o 

contexto da obra a partir da própria obra, como postulado por Antonio Candido. 

 Sabemos, entretanto, que o sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, analisando a 

questão brasileira - e podemos utilizar este foco como um ponto de partida -, considera que 

“a ascensão social negro-mulata não significa que não haja racismo nessa sociedade, pois 

sabemos ser justamente a causa racial um entrave para a ascensão social de negros e 

mulatos.” (FERNANDES, 2007, p. 64). Acreditamos, que esse fato pode não acontecer 

dessa maneira em Cabo Verde, em se tratando de uma sociedade crioula, devido às novas 

estruturas sociais reiteradamente enumeradas no romance, engendradas com o fenômeno 

da emigração. Todavia, apenas um estudo sociológico interdisciplinar, apoiado na 

Sociologia, na Economia, na História, na Filosofia e na Antropologia, poderia detectar com 

clareza os dados reais que a ficção tenta, por intermédio de estratégias narrativas neo-

realistas, aproximar de uma suposta verdade, não deixando, porém,  de ser ficção veiculada 

pelo estatuto do narrador. 
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PAULA TAVARES:  
A DIMENSÃO POÉTICA DO  

“CORPO” NO UNIVERSO DOS “AFETOS” 
 
 
 
 

Beatriz Soares Cardoso1  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A poesia de Ana Paula Tavares é o objeto de estudo que aqui se inicia, tendo como 

ponto de partida a seguinte temática: corpo, afeto e memória. De quem se fala? De onde se 

fala? Sobre o que se fala? Esses são os questionamentos considerados como pontos de 

partida para o percurso a ser traçado neste trabalho. 

Tem-se por objetivo apresentar conceitos sobre poesia, amor, erotismo, paisagem 

com os seguintes autores: Alfredo Bosi, Edgar Morin, Michel Collot, Carmem Tindó, 

Bataille e Margarida Calafate, que permitiram a elaboração deste texto. Esta breve revisão 

bibliográfica, necessária ao trabalho acadêmico, foi norteadora para a análise de alguns 

trechos de poemas, bem como para as reflexões da própria pesquisadora.  

Pretende-se uma abordagem também baseada na visão do “estado poético”, pois é 

na fronteira, neste “entre lugar” que reside a beleza e a essência do poema. Acredita-se que 

seja nesta busca por uma leitura possível que se encontre o encantamento que eleva o texto 

poético ao mais alto grau nas expressões literárias.  

                                                           
1 Especialista em Estudos Literários – Universidade Federal de Juiz de Fora; Especialista em 
Linguística e Literaturas de Língua Portuguesa – Universidade Católica de Petrópolis; Aluna 
especial do Mestrado em Literaturas Portuguesa e Africanas – UFRJ.  
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Desse modo, pensar o “eu poético” e o estado de “entre lugar” em que a poesia de 

Paula Tavares se insere pode significar um pensar direcionado ao próprio “inscrever-se”, na 

medida em que a temática abordada trabalha com a dimensão do corpo, onde as “afecções 

lúcidas” se interpõem e figuram como forma de um pensar caracterizado, marcado diria, 

pela delicadeza e suas interfaces.  

Corpo, afeto e memória são temas recorrentes na poesia de Paula Tavares e que 

caracterizam profundamente seus versos, demarcando sutilmente e/ou veladamente as 

fronteiras pelas quais passa e ultrapassa.  

Nesses “lugares”, se percebe que as imagens, traduzidas por belíssimas metáforas, 

falam de um tempo ancestral, de um corpo à flor da pele, de sentimentos e sensações 

traduzidas pelo “ir além”. Por este caminho a memória é reconduzida a falar sobre um 

contexto cultural bastante vasto, mas que torna possível o repensar da própria história 

caminhando no presente. 

Na composição do mosaico que se descortina pela poesia de Paula Tavares, há um 

convite implícito para uma viagem, onde as fronteiras se caracterizam, também, por 

demarcar a essência da vida em e por todos os sentidos capazes de confrontar a 

atemporalidade da linguagem poética. Nesta reside a beleza do tempo e da vida. 

 

1 CORPO, AFETO E MEMÓRIA 

 

Em relação ao afeto, Spinoza dá o seguinte conceito: 

 
Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de 
agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada e, ao mesmo 
tempo, as ideias dessas afecções. 
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Explicação. Assim, quando podemos ser a causa adequada de algumas 
dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; em caso 
contrário, uma paixão. (SPINOZA, 2009, p. 98). 

 

Sabe-se que os afetos fazem parte da natureza humana e, portanto, devem ser 

compreendidos como ações/reações que seguem a um padrão: 

 
Nada se produz na natureza que se possa atribuir a um defeito próprio 
dela, pois a natureza é sempre a mesma, e uma só e a mesma, em toda a 
parte, sua virtude e potência de agir. (...) É por isso que os afetos do 
ódio, da ira, da inveja, etc., considerados em si mesmos, seguem-se a 
outras coisas singulares. Eles admitem, pois, causas precisas, que nos 
permitem compreendê-los, (...). (SPINOZA, 2009, p. 98). 
 

 
Neste sentido, pode-se inferir que pensamento, imaginação e memória são 

acionados por essa “potência de agir” que converge para as afecções, próprias da natureza 

humana, e adquire aspectos ligados ao sentir. 

Considera-se que o afeto, pulsão que mobiliza, é o que leva o homem a agir, de 

acordo com a causa, segundo a explicação de Spinoza: 

 
Chamo de causa adequada aquela cujo efeito pode ser percebido clara e 
distintamente por ela mesma. Chamo de causa inadequada ou parcial, 
por outro lado, aquela cujo efeito não pode ser compreendido por ela só. 
Digo que agimos quando, em nós ou fora de nós, sucede algo de que 
somos a causa adequada, isto é, quando de nossa natureza se segue em 
nós ou fora de nós, algo que pode ser compreendido clara e 
distintamente por ela só. (SPINOZA, 2009, p. 98). 
 

 
 Seja a causa adequada ou não, há de pensar na configuração dos afetos como um 

todo que possibilita as transformações pelas quais o indivíduo passa, por vezes, sem se dar 

conta.  

Até que ponto ao se deparar com fatores mobilizadores, o indivíduo é capaz de 

percebê-los? De que modo as afecções podem ser traduzidas de fato em ação? 
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 A linguagem poética é uma das expressões em que o afeto pode ser traduzido, na 

medida em se opera a potência do agir a partir de um ponto de vista diferenciado. 

Sobre a linguagem Edgar Morin esclarece que:  

É preciso reconhecer que, qualquer que seja a cultura, o ser humano 
produz duas linguagens: uma, racional, empírica, prática, técnica; outra, 
simbólica, mítica, mágica. A primeira tende a precisar, definir, apóia-se 
sobre a lógica e ensaia objetivar o que ela mesma expressa. A segunda 
utiliza a conotação, a analogia, a metáfora, ou seja, esse halo de 
significações que circunda a palavra, cada enunciado é que ensaia traduzir 
a verdade da subjetividade. (MORIN, 2003, p. 35). 

 

Seguindo esta linha de pensamento, para Morin, estas duas linguagens: 

(...) podem ser, justapostas ou misturadas, podem ser separadas, opostas, 
e a cada uma delas correspondem dois estados. O estado primeiro, 
também chamado de prosaico, no qual nos esforçamos por perceber, 
raciocinar, e que é o estado que cobre grande parte de nossa vida 
cotidiana. O segundo estado, que se pode chamar de “estado segundo”, é 
o estado poético. (MORIN, 2003, p. 36). 
 

O estado poético pode ser produzido pela dança, pelo canto, pelo culto, pelas 

cerimônias e, evidentemente, pelo poema (MORIN, 2003, p. 36). É na poesia que o estado 

poético se concretiza pela linguagem, tendo a palavra como expressão das manifestações 

relacionadas ao afeto como o amor, o ódio, o desejo etc.  

Desse modo, corpo, afeto e memória podem ser explorados através da linguagem 

poética como mote para a produção do poema. Há de se considerar, também, que o estado 

prosaico e o poético se encontram estreitamente relacionados, isto é, as duas linguagens e 

os dois estados fazem parte do indivíduo e com ele convive. 

“Poesia-prosa constituem, portanto, o tecido de nossa vida. Hölderlin afirmava: „o 

homem habita a terra poeticamente‟” (apud MORIN, 2003, p. 36). 

Seria pertinente considerar que a natureza humana é em si mesma poética?  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1362 

 

Se as potências do agir interagem com os sentimentos, percepções e sensações, de 

que se fala no estado poético? De vida e morte, de amor e ódio, de solidão e de afetividade, 

enfim, de todos os motivos desencadeadores das aflições e satisfações que fazem parte da 

natureza humana. 

Morin resume a condição humana na seguinte frase: “Mas, sem as desordens da 

afetividade e as irrupções do imaginário, e sem a loucura do impossível, não haveria élan, 

criação, invenção, amor, poesia” (MORIN, 2003, p. 7).  

Quanto ao objetivo da poesia, o autor assim define: 

o objetivo que permanece fundamental na poesia é o de nos colocar em 
estado segundo, ou, mais precisamente, fazer com que esse estado 
segundo converta-se num estado primeiro. O fim da poesia é o de nos 
colocar em estado poético. (MORIN, 2003, p. 43). 

 

Morin considera, ainda, que “a linguagem humana não responde apenas a 

necessidades práticas e utilitárias. Responde a necessidades de comunicação afetiva” 

(MORIN, 2003, p. 53). 

Em relação ao estado poético se pode mencionar que o olhar que se dá a tudo que 

está dentro e fora do indivíduo, sua visão sobre aquilo que o cerca, é a constatação de uma 

necessidade de “transver” o mundo, ou seja, vê-lo a partir de um olhar projetado para as 

possibilidades de se adentrar em um território, onde o percurso e a paisagem são recursos 

fomentadores da produção poética.  

Sobre paisagem Michel Collot faz uma brilhante reflexão:  

Estamos em um lugar qualquer. Entretanto, pela falha entreaberta entre 
o céu e a terra, no afastamento que se desdobra, entre aqui e lá, os planos 
em perspectiva, uma orientação delineia-se, um sentido emerge, e o lugar 
torna-se paisagem. Pedaço de „país‟, é verdade, arrancado do olhar à terra, 
mas que dá, por si só a medida do mundo. Pois ele possui um horizonte 
que, limitando-o, torna-o ilimitado, nele abrindo uma profundidade, na 
articulação do visível e do invisível –, esta distância que é o palmo de 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1363 

 

nossa presença no mundo, este batimento do próximo e do longínquo 
que é a própria pulsação de nossa existência. (COLLOT, 2010, p. 205). 

 

Esta paisagem poeticamente desmembrada por Collot pode ser também pensada 

como a própria dimensão do corpo no universo dos afetos, tendo em vista que seja pela 

presença marcada de um corpo descrito por sensações várias, seja pela descrição do corpo 

de uma escrita, seja pela descrição de um corpo de mulher, “a dinâmica da vida”, através da 

linguagem, traz a paisagem e o horizonte dos sentidos para o texto poético.  

Ainda sobre paisagem Michel Collot, diz: “A paisagem é sempre vista por alguém 

de algum lugar, é por isso que ela tem um horizonte, cujos contornos são definidos por 

este ponto de vista (...)” (COLLOT, 2010, p. 206). 

“Uma vez que a paisagem está ligada a um ponto de vista essencialmente subjetivo, 

ela serve de espelho à afetividade, refletindo os „estados da alma‟. A paisagem não está 

apenas habitada, ela é vivida” (COLLOT, 2010, p. 207). 

“O horizonte é poético porque é um convite perpétuo para recriar a paisagem, 

porque ele se abre nesta dimensão da alteridade”: 

Quando digo que uma paisagem é poética, não é que diante desse 
espetáculo eu seja transportado, essas casas que vejo, ou as ondas, eu as 
ultrapasso, elas próprias obrigam-me a deixá-las, fazem surgir para mim 
outros tipos de margem, que este lugar contém uma infinidade de outras 
margens, que ele não permanece tal qual ele é, não está fechado nele 
mesmo. (Michel Butor apud COLLOT, 2010, p. 211). 

 

Se o horizonte é o lugar da recriação é porque se trata de um “não lugar” diante da 

impossibilidade de ser alcançado: “É talvez por ser ele para o movimento um objetivo 

inacessível que ele torna-se para a fala um objeto privilegiado: na falta de poder transportar-

se até ele, o poeta tentará aproximá-lo por metáforas” (COLLOT, 2010, p. 212). 
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E, por isso, ao se afastar de seu sentido etimológico, “... em toda uma série de 

metáforas de uso comum, a palavra horizonte adquiriu um significado mais abstrato que 

concreto, mais temporal que espacial (COLLOT, 2010, p. 216). 

Collot menciona que: “O horizonte simboliza a relação paradoxal que a poesia 

mantém com o sensível, a ele abrindo-se para ultrapassá-lo e mudá-lo de lugar” (COLLOT, 

2010, p. 217). 

Então, nesta possibilidade permite-se considerar que:  

Porque ela tornou-se „experiência dos limites‟, aventura da linguagem 
arriscada aos confins do silêncio, a poesia moderna reconhece um 
parentesco secreto entre sua ambição e esse horizonte que parece traçar, 
à beira do invisível e do indizível, uma primeira linha de escrita. 
(COLLOT, 2010, p. 217). 

 
A isso, cabe acrescentar que se a poesia se traduz pelo “cantar em versos”, este 

canto perpassa por possibilidades várias de se adentrar em um mundo cujas significações 

nem sempre estão ao alcance, na medida em que permite apenas uma leve e contínua 

aproximação.  

De quem se fala? De onde se fala? Sobre o que se fala?  

Tendo como referência o “eu” que escreve e que por extensão se inscreve, fala-se 

não só de um lugar de partida, mas de um entre lugar calcado na subjetividade de um ponto 

de vista. Portanto, fala-se sobre o que o olhar em perspectiva, observado, experienciado, 

pensado, vê na vastidão da paisagem que o cerca e para além dele. 

Acredita-se que a poesia, digo, o estado poético se encontre nesta vastidão, lá onde 

se busca e se permite a condensação do sentir/pensar/ver diante da perspectiva. Pela 

linguagem, a metáfora tem função expressiva e, como tal, sugere, invoca, evoca e provoca e 

é isto que potencializa as palavras no texto poético.  

Neste sentido, que leitura pode ser feita do corpo, afeto e memória? 
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Pois bem, em se tratando de poesia, primeiramente há de considerar o que Bosi, no 

prefácio de seu livro, diz: 

Contextualizar o poema não é simplesmente datá-lo: é inserir as suas 
imagens e pensamentos em uma trama já em si mesma multidimensional; 
uma trama em que o eu lírico vive ora experiências novas, ora 
lembranças da infância, ora valores tradicionais, ora anseios de mudança, 
ora suspensão desoladora de crenças e esperanças. A poesia pertence à 
História Geral, mas é preciso conhecer qual é a história peculiar 
imanente e operante em cada poema. (BOSI, 2000, p. 13).  

 
 Ao poema deve ser dado um tratamento especial, pois é uma linguagem que foge da 

exatidão e da racionalidade, no sentido em que as palavras que dele fazem parte extrapolam 

a sua significação exata. 

Trata-se de buscar a essência poética, não só através dos versos apresentados, mas 

talvez pelo que está impresso nas entrelinhas. Aguça-se a percepção e lá poderá se 

encontrar um percurso sugerido, pensado ou desvirtuado e, portanto, imagem.  

Bosi explica o seguinte: 

Na poesia coexistem as sombras da matriz e o discurso feito de 
temporalidade e mediação. 
O discurso acha meios de trazer a matriz à tona, de explorar as suas 
entranhas, de comunicá-la. Os meios (no caso, procedimentos) visam a 
compensar a perda do imediato, perda fatal do ato de falar. 
A pergunta fundamental é: como uma série temporal do discurso 
persegue o imediato, o simultâneo, o „finito‟ da imagem? Como se 
comporta o tempo à procura da matriz atemporal? (BOSI, 2000, p. 32). 
 

 Para “explorar as suas entranhas”, referindo-se a da poesia, Bataille menciona o 

seguinte:  

“(...) todos sentimos o que é a poesia. Fundamenta-nos, mas dela não 
sabemos falar (...). A poesia leva-nos ao mesmo ponto a que nos conduz 
cada uma das formas de erotismo: a indistinção, a confusão dos objetos 
distintos. Conduz-nos à eternidade, conduz-nos à morte, e, pela morte, a 
continuidade: a poesia é eternidade. (BATAILLE, 1988, p. 22). 
 

 Sendo assim, acredita-se que o texto poético, passa pelos sentidos, se faz sentir, mas 

inaugura o “lugar” do indizível, da plenitude e, portanto, da eternidade. 
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2 ANA PAULA TAVARES 

 

 

 Ana Paula Ribeiro Tavares2 nasceu em Lubango, província da Huíla, Angola, 30 de 

Outubro de 1952. Iniciou o seu curso de história na Faculdade de Letras do Lubango (hoje 

ISCED- Instituto Superior de Ciências da Educação - Lubango) terminando-o em Lisboa. 

Em 1996 concluiu o Mestrado em Literaturas Africanas. Atualmente vive em Portugal, faz 

o Doutoramento em literatura e leciona na Universidade Católica de Lisboa.  

Sua poesia apresenta-se como uma das vozes mais significativas do contexto 

africano das últimas décadas, revelando-se através de traços da oralidade, da ancestralidade, 

da sabedoria dos griots, da cultura tradicional das etnias e do cotidiano de seu povo.  

Seu universo poético mostra a condensação desses aspectos por meio de uma 

linguagem que se caracteriza por uma visão e percepção nostálgica e melancólica sim, mas 

como forma de revisitar e revitalizar os rituais, o grito ancestral e os elementos que 

permeiam o imaginário coletivo como, por exemplo, as marcas deixadas pela guerra.  

O “eu” poético se traduz em corpo, memória, tradição, paisagem no sentido de um 

lirismo invadido e, de certa forma, contido, pois predominam, em grande parte de seus 

poemas, as frases curtas, o grito ancestral, o corpo da mulher, a mulher em seu corpo e o 

corpo da escrita poética. Esse “grito” canta e encanta aquele que se propõe a ouvi-lo de 

perto, de mansinho e que se deixa contagiar por seus versos. 

De sua obra foram selecionados poemas dos seguintes livros: Ritos de Passagem, 

publicado em 1985; O Lago da Lua, 1999 e Como veias finas na terra de 2010. 

                                                           
2 Obras: Ritos de Passagem, 1985; O Lago da Lua, 1999; O Sangue da Buganvília, 1998; Dizes-me coisas 
amargas como os frutos, 2001; Ex-votos, 2003; A cabeça de Salomé, 2004; Os olhos do homem que chorava no 
rio, 2005 (co-autor: Manuel Jorge Marmelo); Manual para amantes desesperados, 2007; Como veias finas na 
terra, 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lubango
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%ADla
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
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3 A DIMENSÃO DO “CORPO” NO UNIVERSO DOS “AFETOS” 

 

 Na poética de Paula Tavares há uma série de elementos que podem ser trazidos a 

tona e que conduzem a uma só voz: a voz do corpo.  

Entretanto, este corpo que em voz se traduz, marca uma trajetória diversificada, 

diria desmembrada, pois ora a autora trabalha poeticamente o corpo da mulher, ora o 

corpo da escrita, ora o corpo da própria terra/Nação. 

 Nestes “corpos” desmembrados, onde habita a clarividência ancestral/cultural, 

Paula Tavares revisita os rituais de povos que habitam o sudoeste angolano, os mumuílas, 

com a delicadeza de uma voz sutil que se ergue para falar das mulheres de Angola, também 

assume uma expressão que fala da mulher universal por meio de uma linguagem 

metaforicamente trabalhada e versada sobre questões do cotidiano. 

Questões estas que servem de mote para alçar o voo da memória através de versos 

em que a dimensão poética passa a sugerir: De quem se fala? De onde se fala? Sobre o que 

se fala? Esses são os questionamentos pontos de partida para se adentrar nas metafóricas 

viagens pelos “corpos” evocados pela poetisa: 

 
Ex-voto 
 
No meu altar de pedra 
arde um fogo antigo 
estão dispostas por ordem 
as oferendas 
 
neste altar sagrado 
o que disponho 
não é vinho nem pão  
nem flores do deserto 
neste altar o que está exposto 
é meu corpo de rapariga tatuado 
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neste altar  de paus e de pedras 
que aqui vês 
vale como oferenda 
meu corpo de tacula 
meu melhor penteado de missangas. 
(TAVARES, 1999, p. 12). 

 

Desejos, tradição, respeito, sabedoria ancestral, denúncias, dor, erotismo, solidão 

são alguns dos aspectos que podem ser considerados na leitura de seus poemas, pois são 

temáticas que se entrelaçam. 

Seus versos enxutos condensam uma carga emotiva contida pela escolha das 

palavras que compõem as metáforas, formando um mosaico de imagens cruas que vão, aos 

poucos, se aquecendo no labor literário e, portanto poético, tomando forma e expandindo-

se em cores, exalando cheiros, sabores e prazeres, sentidos.  

Neste sentido, o eu poético se apodera do grito ancestral, alcança e assume a voz da 

Nação retomando para si o seu lugar diante do mundo: 

 

Terracota  

 
Abre a terra 
deixa que me veja ao espelho 
e encontre o meu lugar 
no vazio 
no meio das trezentas mil virgens de terracota 
 
Abre a terra, meu amigo 
essa terra tecida de mil cores d‟areia 
vinda do norte 
semente do tempo 
onde as mais velhas descansam 
 
deixando aos pés 
a dança de apressar a vida 
(1999, p. 18) 
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Mas, se por lado é possível compor o mosaico por dentro, por outro, também é 

possível vê-lo por fora e por cima. Há um olhar tridimensional que perpassa pelos versos, 

universalizando-os. Lá, onde os olhos se apercebem de uma nitidez nem sempre tão nítida, 

se pode sentir o lirismo e um convite para um falar gigantesco, pois se trata de uma voz a 

ser ouvida, encontrar seu próprio eco e se refazer, se recompor em sua totalidade: 

Que sentidos perpassam por esse mosaico de imagens cruas? O sentido dos 

“afetos” desencontrados? 

No mosaico poético de Paula Tavares se percebe que a realidade perpassa pelas 

reminiscências da cultura e do universo que por ela se pode compreender. 

Ritos de passagem, seu primeiro livro de poesia, apresenta os rituais iniciáticos que 

configuram a herança cultural de seu povo e os símbolos da terra, através dos elementos 

que a compõem.  

Ritos de passagem (1985, p.30): 

 
Desossaste-me 

cuidadosamente 
inscrevendo-me 

no teu universo 
como uma ferida 
uma prótese perfeita 
maldita necessária 

conduziste todas as minhas veias  
para que desaguassem 
nas tuas 

sem remédio 
meio pulmão respira em ti 
o outro, que me lembre 

mal existe 
Hoje levantei-me cedo 
pintei de tacula e água fria 

o corpo acesso 
não bato a manteiga 
não ponho o cinto 

VOU 
para o sul saltar o cercado 
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 Este poema sem título faz parte do livro Ritos de passagem e da série Cerimônia de 

Passagem, tem por epígrafe “As coisas delicadas tratam-se com cuidado”.  

 A composição poética é pungente, marcada por verbos cuja significação merece 

certa atenção não só pelo que representam em seu sentido primeiro, mas principalmente 

pela conotação envolvente que se pode vislumbrar no poema como um todo. Fala-se de 

dor, de amor, de um corpo/carne maciçamente valorizado por aspectos minimalistas.  

A força motriz do poema é o corpo que é desossado, inscrito, perpetuado, 

conduzido, desaguado, que respira, lembra e “mal existe”, pois meio corpo “respira no 

outro”, o outro, “mal existe”. Há uma tendência visceral nesses termos, são metáforas de 

uma vivência articulada entre realidade/constatação e expectativa diante de um real 

distorcido em face do contexto histórico/cultural de África. Afecção que irrompe 

avassaladora acaricia e esfola a linguagem, descarnado as faces várias e descansando na 

folha de papel? 

 Nos versos: 

Hoje levantei-me cedo 
pintei de tacula e água fria 

o corpo acesso 
 

 Cumpri-se o rito, mas o entre lugar situa o eu poético entre o sagrado e profano, o 

respeito e o desejo, entre o seguir um destino previamente traçado e/ou fazer seu próprio 

destino. Hoje, é o presente, a mudança, a transgressão, ao passo que pintar o corpo de 

tacula se refere a um ritual da puberdade. 

 Nos versos seguintes tem-se: 

não bato a manteiga 
não ponho o cinto 

VOU 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1371 

 

para o sul saltar o cercado 

 
 O que insere uma linha divisória entre o passado e o presente, através da ênfase 

dada nas negativas ritualísticas, e o cinto, que distingue o clã, mas que pode também 

aprisionar; para se projetar no VOU, que é a certeza do atravessamento do “cercado” para 

as possibilidades, como também o VOO, voar e tecer suas próprias veias, traçar suas vias, 

sua história e se permitir assumir um destino. 

Alphabeto (1985, p.32) 

 
Dactilas-me o corpo 

de A a Z 
e reconstróis 

asas 
seda 
puro espanto 

por debaixo das mãos 
enquanto abertas 

aparecem, pequenas 
as cicratizes 

 
 Neste poema constrói-se com a delicadeza de “asas e seda” o aprendizado da 

linguagem do corpo, sentido, percorrido, desnudado e descoberto por sutis toques de 

dedos, percebendo-se que com e apesar deles, dor e prazer também deixam suas marcas-

cicatrizes. Trata-se de um aprendizado que vai além do próprio corpo e cuja “impressão 

perpassa pela alma”. 

Em O Lago da Lua, Paula Tavares reverencia a memória dos antepassados e, no 

poema homônimo, os elementos femininos – terra, lua, noite, água – traduzem-se pela 

natureza em comunhão com o corpo da mulher. Tradição e memória são também 

elementos de transformação, na medida em que o ciclo da vida, o menstrual e o da 

natureza remetem a um tempo imemorial:  

O Lago da Lua 
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No lago branco da lua 
Lavei meu primeiro sangue 
Ao lago branco da lua 
Voltaria cada mês 
Para lavar 
Meu sangue eterno 
A cada lua 
 
No lago branco da lua 
Misturei meu sangue e barro branco 
E fiz a caneca 
Onde bebo 
A água amarga da minha sede sem fim 
O mel dos dias claros. 
Neste lago deposito 
Minha reserva de sonhos 
Para tomar.  
(TAVARES, 1999, p. 11). 

 

Em “meu sangue eterno” a herança de seu povo “a cada lua” renova a esperança 

dando continuidade à “reserva de sonhos para tomar”. A Terra-Mãe como fonte geradora 

de vida em: “no lago branco da lua misturei meu sangue e barro branco” também é 

revisitada. 

Sobre este poema, Margarida Calafate Ribeiro comenta o seguinte: 

O sangue escorre diariamente de corpos com feridas e cicratizes com a 
espessura de séculos e vai manchando ciclicamente a terra e a casa-
corpo. Por isso, o “lago da lua”, onde as mulheres lavam o seu primeiro 
sangue, não é um lago simples que corre como um rio escorreitamente 
para o mar. “O lago da lua” é um lago bloqueado, mas que poeticamente 
constitui um arquivo de evasão e de sobrevivência, no qual o sujeito 
poético deposita seus sonhos. (RIBEIRO, 2010, p. 146).  

 
A respeito de Paula Tavares, segundo os ensinamentos da Profª. Carmen se 

referindo ao livro O Lago da Lua cabe citar: “Na pedra em que se converteu o coração para 

resistir à fina dor que lhe atravessa o peito, o sujeito poético afia a palavra e esta, apesar de 

cortante, não perde o toque lunar, nem o paladar da infância nutrida por sabores de leite e 

manteiga” (SECCO, 2008, p. 203). 
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 Em Como veias finas na terra (2010), Paula Tavares apresenta poemas apurados junto 

ao sabor das palavras, dando uma projeção bastante significativa e reflexiva sobre a própria 

escrita.  

É na “pele do poema” que o corpo se deixa entrever: 

 
Ouço-te respirar entre as sílabas do poema 
passas as mãos como se respirasses 
pela pele do poema 
os lábios gretados 
do tempo 
Quando vinhas com palavras 
bater-me à porta. 
(TAVARES, 2010, p. 19) 
 

 Haveria um leve tom de segredo nos “lábios gretados do tempo”? Nesse universo 

paralelo o poema-corpo seria o entre lugar das palavras ou seriam elas o despertar do 

corpo-poema? 

Um corpo por onde caminham juntas a ancestralidade e as marcas nele impressas 

como refúgio para um desejo latente de romper com o vazio e abrir-se para outros 

caminhos: 

 
O corpo ficou fechado para as estações 
na carne viva do tempo. 
Parti o silêncio em dois 
vermelho e branco 
vida e morte 
a escarificação da esquerda 
é a do clã antigo 
e os riscos da face 
um erro de partida 
os braços fortes 
da procura da água 
os pés grandes demais 
para seguir os caminhos. 
(TAVARES, 2010, p. 23) 
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 As marcas da escarificação e os riscos na face identificam a origem tribal, sendo que 

“parti o silêncio em dois/vermelho e branco/vida e morte sugerem a dicotomia entre 

princípio e fim, solidão e medo, tristeza e alegria, guerra e paz e vida e morte. O vigor da 

plenitude vai se extinguindo na vontade de “seguir os caminhos”. 

No poema a seguir há um tom melancólico sobre um tempo imemorial que, 

portanto, não foi vivenciado, mas que dele se ouve falar. No mistério que envolve a vida ou 

naquilo que dela se pode inventar, há um “contar” que se cala em “Não sei do céu e das mil 

e uma noites”/“Só bordei o tapete e treinei os dedos”, seguir a vida sem contestação, sem 

resistência. 

Bordar um tapete é traçar uma história, contá-la de outra forma, talvez por versos, 

aonde as metáforas conduzem a um não dizer para aqueles que não a sentem. 

A voz que se pronuncia é fluída e delicadamente sentida por corpo que olha para 

dentro e se projeta para baixo, são as raízes da terra/corpo, onde também as raízes são 

veias. Estas podem se remeter a veia literária, veia por onde flui o sangue e pulsa a vida. 

Os últimos versos lembram o estilo de Manuel de Barros, remetem a uma sabedoria 

que fala de coisas, de pessoas, da natureza com a simplicidade que a terra/corpo é capaz de 

permitir, ou seja, ao mesmo tempo em que se permite explorar: 

Não sei do céu 
E das mil e uma noites  
Só bordei o tapete 
E treinei os dedos 
Para as veias finas da terra 
Isso de olhar a lua 
E crescer para o céu 
É para iniciados 
Mestres de cerimónias 
Homens sábios 
Árvores velhas 
O chão é o limite 
Pendo para lá todos os dias. 
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(TAVARES, 2010, p.44) 
 

 E é com a sutileza da voz poeticamente feminina que Paula Tavares, encarnada de 

uma mundividência capaz de prosseguir pela viagem por entre os corpos poéticos e que 

caminha também no presente, faz uma belíssima metáfora sobre a “preciosidade” que se 

pode encontrar no mundo das palavras, a poesia da vida: 

Estico até à seda  
o fio das palavras 
as palavras são como os olhos das mulheres 
fios de pérolas ligadas pelos nós da vida 
(TAVARES, 2010, p. 36) 

 

No olhar feminino a dinâmica da vida é que dá o tom do viver, na medida em que 

cultivar o sensível, a persistência, a resistência, consiste também em desfazer os “nós” que 

surgem como obstáculos ou atar/desatar os laços e podem conduzir, tanto o eu poético, 

quanto aqueles “nós” que habitam o mesmo ser, pela trajetória da vida. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Poesia no sentido absoluto do termo, os poemas de Paula Tavares contemplam a 

imagem da oralidade e da realidade em Angola, mas que também se pode vislumbrar em 

tantos outros lugares, pois o cenário que se compõe no mosaico que se descortina, revela 

uma densidade metafórica universal, na medida em que pela palavra, encarna altiva a voz 

daquelas mulheres que foram caladas ao longo dos tempos. 

 O tempo, aliás, passa com uma brevidade quase assustadora, mas através de seus 

versos permanecem na dor da partida, nas lembranças da guerra, nos rituais. A voz, nem 

tanto, pois se faz ouvir no presente e se projeta para o futuro quase imediato, diante da 
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constatação de um eu coletivo sobre uma reflexão se faz necessária: qual é o seu lugar nesta 

sociedade que aí está cujas possibilidades de leitura se mantêm em aberto.  

Na dimensão poética do “corpo” no universo dos “afetos” a poesia de Paula 

Tavares é marcada por uma trajetória, onde a memória é o lugar do repensar a condição a 

vivência dos povos de África. O sagrado e o profano, a mulher e o homem, o sol e a lua, o 

corpo da mulher, a mulher no corpo da escrita, são dicotomias presentes, diria eloquentes 

nos poemas da autora.  

Permeando por movimentos contínuos de denúncia e reflexão acerca do papel da 

mulher em uma sociedade perseguida, Paula Tavares inscreve, no universo dos “afetos”, o 

olhar de um corpo catalisador de imagens cruas, sentidas, relegadas, vividas, observadas. 

Os corpos inscritos também catalisam o movimento de transformação desta mesma 

sociedade por meio de uma delicadeza inerente ao feminino, a palavra pensada, condensada 

e escrita em versos.  

Sua poética dos “afetos” e, portanto das afecções, caminha em direção a um 

passado revisitado que ainda faz parte do imaginário, do inconsciente, da sabedoria dos 

ancestrais e, principalmente, do respeito a eles dirigido.  
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O COTIDIANO NAS CANTIGAS SATÍRICAS GALEGO-PORTUGUESAS 

Bianca Costa Ramos Silva1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como resultado de uma comum e deturpada perspectiva histórica sobre a 

capacidade cultural de uma época que apenas não há muito tempo deixou de ser 

considerada como das trevas, a lírica galego–portuguesa tem sido encarada como um 

momento excepcional, e por isso mesmo de certa forma inexplicável na literatura 

portuguesa e peninsular. O corpus satírico dos Cancioneiros mostra-nos, pelo contrário, 

uma poesia em estreita relação com a sociedade do seu tempo, e nela ocupando um lugar 

que nenhuma outra escola poética voltaria a ocupar. Mostra-nos também uma cultura 

profana altamente elaborada, que firma-se numa sociedade civil humanamente 

multifacetada e em movimento, longe da imagem que os documentos oriundos das 

instituições religiosas parecem, por vezes, facilitar. 

Tradicionalmente, a poesia, na sua vertente satírica, intromete-se na vida pública 

das cidades. O universo de referência histórico das cantigas satíricas galego-portuguesas é 

basicamente o universo social no qual trovadores e jograis se moviam, ou seja, o dos 

círculos dirigentes da época ou dos círculos fisicamente a eles afins, é neles que trovadores 

e jograis encontram os alvos das suas zombarias, é a eles que se dirigem. Descontando os 

grupos que para eles (e também para o seu público) eram periféricos, como burgueses, 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da 
Bahia. 
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vilãos, mouros ou judeus, trovadores e jograis parecem realmente fazer nas suas chufas 

uma espécie de jornalismo do cotidiano, com uma relativa liberdade de movimentos quanto 

aos alvos a atacar. A diversidade dos motivos que estão na raiz das chufas dá conta dos 

comportamentos mais privados aos comportamentos políticos mais públicos, 

comprovando que o universo temático da sátira galego-portuguesa é bem o de um universo 

do cotidiano.  

Tão bem recebidas pelo auditório cortês, o nó das intrigas que tais cantigas 

desenvolviam não apresentava fortes discordâncias com as situações concretas de que o 

auditório tinha experiência, por outro lado, e, sobretudo porque seduziram esse auditório, 

elas não deixaram de contribuir para modificações dos costumes. Trata-se, portanto, de 

uma literatura com a função de intervenção pública, como discutiremos no próximo 

tópico.  

Sob a ótica da análise literária sociocrítica, este artigo abarca como seu corpus de 

estudo cinco cantigas satíricas dirigidas às personagens femininas por motivos muito 

diversos. São elas2: “A dona fremosa do Soveral” de Lopo Lias; “Elvir’, a capa velha dest’ 

aqui” de Pedr’ Amigo de Sevilha; “Donzela, quen quer que poser femença” de Estêvan da 

Guarda; “Quen a sa filha quiser dar” de Pero da Ponte e “Pero me vós, donzela, mal 

queredes” de Pero Garcia Burgalês.  

Objetivando analisar as formas e as maneiras poéticas com que foram elaboradas 

estas cantigas e investigar a sua influência sobre o código de educação feminina, trataremos, 

aqui, das características estratégicas que se adaptam à função pragmática de dizer mal, 

como as figuras e acontecimentos do seu cotidiano que os trovadores e jograis vão tratar na 

                                                           
2 Quando necessário, identificaremos as cantigas pelo primeiro verso destas, já que elas não 
possuem um título. 
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arte da chufa galego-portuguesa, na seção 2.1; a galeria de personagens “reais” que desfilam 

ante os olhos do leitor, na seção 2.2 e, finalmente, a estrutura interna circular e repetitiva, 

bem como as variações de temas nucleares, na seção 2.3. 

 

1 UMA LITERATURA DE INTERVENÇÃO                                                              

 

A sátira nos Cancioneiros medievais galego-portugueses está distribuída, na 

esmagadora maioria das suas composições, pelos dois principais tipos de cantigas do 

gênero, definidas na anônima Arte de trovar: as cantigas de escárnio e maldizer. A arte de 

dizer mal galego-portuguesa era tão rigorosa e definida como a arte das cantigas de amigo 

ou das cantigas de amor. E nos Cancioneiros galego-portugueses essa função é claramente 

explicitada na expressão geral mal dizer, como aparece, por exemplo, na definição das 

cantigas de escárnio dada pela Arte Poética que inicia o Cancioneiro da Biblioteca 

Nacional “som aquelas que os trobadores fazen querendo dizer mal d’alguen en elas (...)”, 

função explícita também nos termos paralelos que os trovadores utilizam nas próprias 

cantigas para designar a sua atividade nesse campo, como “chufar”, “retar”, “profaçar”, 

etc. Entretanto, a distinção entre as cantigas de escárnio e maldizer, que se configura 

claríssima ao Anônimo, não se realiza integralmente na prática, conforme têm apontado 

com convicção todos os que nelas se debruçam. Assim, por uma questão mais pragmática 

do que propriamente teórica, utilizamos, desde o início deste trabalho, o termo cantigas 

satíricas para designar a matéria que aqui nos ocupa. 

De qualquer forma, escarnecer ou dizer mal de alguém, ainda que em graus muito 

variados, é, muito claramente, o objetivo de trovadores e jograis neste tipo de cantigas, 
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exatamente como a Arte Poética nos indica, e esta intenção pragmática muito definida 

distingue-as, de imediato, dos outros tipos de cantigas por eles cultivadas: “as cantigas de 

escárnio e de maldizer são, antes de mais nada, e a seu modo, uma literatura de 

intervenção – intervenção, aliás, muito mais imediata e dirigida do que iremos encontrar 

em toda a literatura satírica posterior [...]” (LOPES, 1994, p. 208-209). Embora admita que 

seja unanimidade entre os críticos a verificação de que os poemas derrisórios galego-

portugueses têm muito mais a finalidade de divertir com leveza do que acusar ou 

denunciar com gravidade, Lênia Márcia Mongelli reconhece que é de natureza intrínseca 

do cômico uma espécie de “propósito reformador” (MONGELLI, 2009, p. 184-185), já 

que incide sempre sobre o que parece errado, falho ou mal conhecido: 

 
Quaisquer que sejam os subgêneros das cantigas satíricas, quão 
diversificados possam ser os campos sua razão de ser é a ambiguidade, o 
contraste, a polaridade – ou, em outros termos, a distância entre o que é 
e o que deveria ser, entre o modelo e sua desvirtuação. (MONGELLI, 
2009, p. 185). 
 

A partir da análise das formas e das maneiras poéticas com que foram elaboradas 

cinco cantigas dirigidas às mulheres e refletindo acerca de sua contribuição sobre o código 

de educação feminina, voltaremos, agora, a nossa atenção para as características estratégicas 

que se adaptam muito bem à função pragmática de dizer mal: as figuras e acontecimentos 

do seu cotidiano que os trovadores e jograis vão tratar na arte da chufa galego-portuguesa; 

o desfile de personagens “reais” e a estrutura interna repetitiva, bem como as variações de 

temas nucleares. 
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1.1 O UNIVERSO DO COTIDIANO  

 

Georges Duby, referindo-se à invenção do amor cortês, alerta para a tática usada 

pelos poetas ao pretender chamar a atenção das pessoas:  

Foram recebidas. Para o serem tão bem, era preciso que o nó das intrigas 
que elas desenvolviam não apresentasse fortes discordâncias com as 
situações concretas de que o auditório tinha experiência. Por outro lado, 
e sobretudo, porque seduziram esse auditório, elas não deixaram de 
modificar um pouco os seus costumes. A sua influência sobre os 
comportamentos foi análoga à que a literatura hagiográfica pretendia 
então exercer. (DUBY, 1989, p. 336). 

 
Sendo assim, não é à toa, que trovadores e jograis não se servem, para a construção 

das cantigas satíricas, de temas, mas sim de figuras do seu cotidiano. De fato, cada cantiga, 

nasce de uma circunstância ou de uma personagem particulares, fisicamente afins aos 

trovadores e jograis. Tal fato tem a ver, não só com questões de proximidade física, como 

também, “com a função de intervenção pública destas cantigas, com a sua pertinência em 

relação ao auditório cortês que era essencialmente o seu.” (LOPES, 1994, p. 213-214). 

Como podemos notar no corpus poético selecionado para este artigo, há chufas 

destinadas à “dona fremosa do Soveral” (CBN. 1351; CV. 958)3, envolvendo sexo e 

dinheiro, na qual, o poeta, despeitado, reclama seu dinheiro e ameaça-a com penhora, 

recebendo seu sinal dobrado; à velhice devassa de “Elvira” (CBN. 1658; CV.1192); a uma 

“donzela” (CBN. 1311; CV. 916) a quem os pais queriam “juntar casamento” para encobrir 

sua gravidez, e a quem o trovador  aconselha que não tarde em casar; à criada/alcoviteira 

“Maria Dominga” (CBN. 1651; CV. 1185),  que em vez de ensinar para a sua filha as artes 

                                                           
3
 Sempre que julgarmos necessário, referenciaremos as cantigas de acordo com a numeração que 

recebem no interior dos Cancioneiros a que pertencem. Como já está convencionado pelos estudos 
dedicados ao trovadorismo galego-português, referimo-nos ao Cancioneiro da Biblioteca Nacional 
por BCN, e ao Cancioneiro da Vaticana por CV. 
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do tecer, fiar e cozinhar, lhe ensinou “mui ben” a “ambrar”, fato de que o trovador aparece 

como testemunha “Ca me lhi vej’ eu ensinar ũa sa filha a nodrir” e, finalmente, temos Pero 

Garcia Burgalês, “metido a professor de instituto de beleza” (LAPA, 1995, p. 240) dando 

uma verdadeira lição de moda e etiqueta para a sua “senhor” que “entoucar non sabedes” 

(CBN. 1372; CV. 981), “donzela” pouco conforme com os padrões de se vestir e de se 

arranjar da época.     

 

1.2 PERSONAGENS “REAIS” 

 

Sobre as cantigas satíricas galego-portuguesas, Lênia Márcia Mongelli assinala: “a 

galeria de pessoas e fatos diversos que desfilam ante os olhos do leitor é indiscutivelmente 

vivíssima” (MONGELLI, 2009, p. 183). De fato, as referências a personagens e situações, 

mencionadas no parágrafo anterior, são concretas, “reais”. Não nos esqueçamos do seu 

particular modo de existência: as cantigas eram para ser cantadas perante um público que 

conhecia ou, pelo menos, podia referenciar as figuras aludidas. Nesse sentido, Graça 

Videira Lopes aponta que: 

 
[...] um dos equívocos mais imediatos (e frequentes) na abordagem deste 
corpus é o da tentação de nele se procurarem imediatamente delimitar 
<<tipos>> - esquecendo o dado elementar de que não estamos aqui, de 
facto, em face de <<tipos>>, mas de personagens reais a quem são 
dirigidas as cantigas [...] (LOPES, 1994, p. 209). 
 

 Ainda que, claro, os estereótipos em relação a determinados grupos sociais possam 

ter contribuído para a formulação de muitas destas cantigas4, só a posteriori e numa análise 

                                                           
4
 É conveniente salientarmos que o universo de referência histórica das cantigas de escárnio e 

maldizer é bem o da sociedade medieval, mas uma sociedade tal como trovadores e jograis a 
apercebiam. 
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de conjunto, as personagens podem originar a leitura de personagens-tipo abstrata, como, 

por exemplo, no caso das soldadeiras5. Mas, na época da sua divulgação pública não 

podemos duvidar que o seu efeito era menos o do efeito de reconhecimento que o tipo 

proporciona do que o efeito de surpresa de uma razon6 particularmente adequada a uma 

personagem ou a um fato individuais, e, como já ressaltado, reconhecíveis, na generalidade 

dos casos, pela audiência. 

1.3 ESTRUTURA CIRCULAR E TEMAS VARIADOS 

Em traços gerais, as cantigas de escárnio e maldizer apresentam uma relativa 

uniformidade estrutural. Por uniformidade estrutural, entenda-se a sua organização textual 

interna, o desenvolvimento da matéria satírica ao longo da cantiga. A estrutura interna 

destas cantigas não deixa de ser circular e repetitiva, à semelhança do que acontece 

geralmente quer na cantiga de amigo, quer na cantiga de amor. Mas “repetitividade que, 

neste caso, se adapta extraordinariamente bem à função pragmática de dizer mal [...]” 

(LOPES, 1994, p. 211). Deveras, este desenvolvimento é feito geralmente segundo um 

modelo mais ou menos fixo, que Giuseppe Tavani descreveu do seguinte modo: 

Na cantiga d’escarnh’e maldizer [...] faltam, portanto, o exórdio e o 
preâmbulo – ou, pelo menos, o que se convencionou designar, em textos 
líricos de inspiração trovadoresca, com tais termos. Mas numerosos são 
os textos em que a primeira cobra desempenha um papel introdutivo 
marcado por uma forte interferência da função narrativa: é a ela que 
compete, como vimos, apresentar ou descrever o facto, a acção, O 
comportamento que as cobras sucessivas se encarregarão de repetir com 
variações, ou de glosar em termos de exegese satírica. Tem-se então, 
neste caso, uma nítida divisão do texto em dois segmentos, um deles 
caracterizado pela exposição lógico-cronológica de uma série de 
acontecimentos, o outro dedicado a recuperar um ou mais destes 

                                                           
5
 A este respeito, vide MUNIZ, M. R. C. Vós, que conhecedes a mim tam bem... : as soldadeiras. Literatura 

em debate, URI, v. 2, p. 01-10, 2008. 
6
 Pode ser definido como “texto ou assunto de uma cantiga” - Mongelli, 2009, p. 503. 
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acontecimentos, redistribuídos, às vezes, numa sucessão diferente da 
inicial e comentados e interpretados segundo as figuras da repetição 
e/ou da ironia, ou então submetido a uma nova leitura deformante, 
capaz suscitar, ao mesmo tempo, riso e censura. (TAVANI, 2002, p. 
238). 

 

Este tipo de organização textual pode ser identificado facilmente nas cinco cantigas 

pertencentes ao nosso corpus, mas, tomemos a título de exemplo “Pero me vós, donzela, 

mal queredes” (CBN. 1373; CV. 981), de Pero Garcia Burgalês: 

Pero me vós, donzela, mal queredes, 
porque vos amo, conselhar-vos-ei 
que, pois vos vós entoucar non sabedes, 
que façades quanto vos eu direi: 
buscade quen vos entouque melhor 
e vos correga, polo meu amor, 
as feituras e o cos que havedes. 
 
E, se esto fezerdes, haveredes, 
assí mi valha a mí Nostro Senhor, 
bon parecer e bon talh', e seredes 
fermosa muit'e de bõa coor; 
se, cada que essa touca torcer- 
-se, log'houverdes quen vos correger 
as feituras, mui ben pareceredes. 
 
Ai, mia senhor, por Deus, en que creedes, 
pois que por al non vos ouso rogar, 
pois sempr'a touca mal posta tragedes, 
creede-mi do que vos conselhar: 
en vez de vo-la correger alguén, 
correga-vo-las feituras mui ben 
e o falar, e senón, non faledes. 

 

Notamos uma primeira cobra (estrofe) que enuncia o argumento, opondo-se a uma 

segunda a que é atribuído o papel de iterar paralelisticamente a primeira e uma terceira 

reservada à glosa irônica. Sob a aparência de lhe dar conselhos, o trovador vai “metendo a 

choupa na própria dona que servia” (LAPA, 1995, p. 240), e sob o pretexto de que ela não 
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sabia pôr a touca, vai acrescentando a isso que era necessário também corrigir as feições, o 

cós e o falar, pois uma dona que não sabia falar, devia estar calada. 

Outra observação relevante diz respeito ao fato de que as cantigas de amigo ou as 

cantigas de amor obedecem a normas temáticas, podem ser consideradas variações sobre 

paradigmas como sejam, respectivamente, as cantigas de mulher ou o amor cortês, 

enquanto, nas cantigas de escárnio e maldizer, com o seu muito aspecto de jornalismo do 

cotidiano, isto não acontece, e portanto a diversidade é muito mais evidente. Como bem 

descobriu a publicidade contemporânea, as variações de temas nucleares constituem uma 

das mais poderosas táticas de propaganda pública e, como já visto, “a arte da chufa galego-

portuguesa não difere essencialmente deste princípio” (LOPES, 1994, p. 211). De fato, 

cada cantiga nasce de uma circunstância ou de uma personagem particulares, criando, por si 

só, um micro-universo próprio, que se ajusta imediatamente a esse contexto que a gerou; 

como verificamos no corpus poético do presente artigo.  

A propósito das cantigas dirigidas às mulheres, há no Cancioneiro satírico, toda 

uma série de chufas dirigidas às personagens femininas, e por motivos muito diversos: 

como a falsa virtude de uma dona, a figura de uma “viúva alegre”, o jogo entre 

donzela/dona, as relações incestuosas, adultério, as relações com clérigos, a falta de beleza, 

comportamentos menos corteses, casamentos forçados, diferença de idade excessiva, maus 

tratos domésticos; assim como também, os temas selecionados para este artigo, a saber, o 

interesse material no amor em “A dona fremosa do Soveral”, a velhice devassa em “Elvir’, 

a capa velha dest’ aqui, o casamento apressado que encobre uma gravidez em “Donzela, 

quen quer que poser femença”, o trabalho feminino em “Quen a sa filha quiser dar” e a 

própria forma de se vestir e de se arranjar em “Pero me vós, donzela, mal queredes”.  
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Atentando para a influência destas cantigas sobre o código de comportamento 

feminino, destaquemos “Quen a sa filha quiser dar” (CBN. 1651; CV. 1185), de Pero da 

Ponte, que alude à prostituição: 

Quen a sa filha quiser dar 
mester, con que sabia guarir, 
a María Doming'ha d'ir, 
que a saberá ben mostrar; 

5 e direi-vos que lhi fará: 
ante dun mes lh'amonstrará 
como sabia mui ben ambrar. 
 
Ca me lhi vej'eu ensinar 
ũa sa filha e nodrir; 
10 e quen sas manhas ben cousir 
aquesto pode ben jurar: 

que, des París atẽes acá, 
molher de seus días non ha 
que tan ben s'acorde d'ambrar. 
 
15 E quen d'haver houver sabor 
non ponha sa filh'a tecer 
nen a cordas nen a coser, 
mentr'esta meestr'aquí for, 
que lhi mostrará tal mester, 
20 por que seja rica molher, 
ergo se lhi minguar lavor. 
 
E será én máis sabedor, 
por estas artes aprender; 
demais, quanto quiser saber 
25 sabé-lo pode mui melhor; 
e, pois tod'esto ben souber, 
guarrá assí como poder; 
demais, guarrá per seu lavor. 
 
 

O esquema utilizado nas cantigas satíricas dos Cancioneiros para organizar a sua 

matéria, conforme descrito por Tavani (2002, p. 238), pode ser facilmente percebido aqui: 

logo na primeira estrofe nuclear, o escárnio ganha forma e apresenta-se diretamente a 

personagem e o motivo da sátira, trata-se de uma dona, “Maria Dominga”, que em vez das 

prendas domésticas, ensinou à sua filha como fornicar muito bem a fim de prosperar na 
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vida. Num segundo momento, esta razon da cantiga é retomada, nas próximas três estrofes, 

por uma série de variações, assentando a ironia da cantiga. Repetitividade, como vimos, a 

serviço da função pragmática de dizer mal das cantigas satíricas. 

Trata-se de uma cantiga no formato de maestria, com quatro estrofes, de sete 

versos cada uma, conforme a preferência dos trovadores galego-portugueses7. 

Composta por quatro cobras doblas (mesma rima a cada duas estrofes), vejamos o 

artifício do dobre, na repetição dos termos “ambrar” e “lavor”, em determinada posição nas 

cobras. As duas primeiras cobras doblas, que apresenta o dobre “ambrar” (vv. 7 e 14), 

abordam a questão do ensino de fornicar; enquanto as duas últimas cobras doblas, que 

possuem o dobre “lavor” (vv. 21 e 28), recaem sobre a importância deste trabalho. Notemos 

também o termo “meestra” (no v. 18) de meninas, dirigido à personagem visada, 

assentando a ironia da cantiga. Além dessa expressão, chamemos a atenção para um 

conjunto de verbos, pertencentes ao campo sêmico de ensino/ aprendizagem: “mostrar”8 

(v. 4), “amosntrará” (v. 6), “ensinar” (v. 8), “mostrará” (v. 19); “saberá” (v. 4), “sabia” (v. 

7), “sabedor” (v. 22), “saber” (v. 24), “sabé-lo” (v. 25), “souber” (v. 26) e “aprender” (v. 

23). 

No verso 8, verificamos um trovador testemunha do ocorrido à personagem visada 

“Maria Dominga” e das qualidades (“manhas”, v. 10) de sua filha. Personagem, aliás, “real”, 

pois, “Maria Dominga” é uma mulher comum, uma criada, e não uma personagem-tipo, 

uma dona de casa de prostituição, por exemplo. “Uma verdadeira sátira de costumes” 

(LAPA, 1995, p. 235), na qual, estas características táticas possibilitam à cantiga focalizar 

                                                           
7
 Assinalada por Mongelli, 2009, p. XXXIII. 

8
 “Aqui, o termo tem o significado de <<ensinar>>, que também ocorre mais adiante, no v. 8.” - 

LAPA, 1995, p. 236.  
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num traço sociológico importante do medievo e das convenções corteses, a educação 

feminina e as suas finalidades: preparar a mulher para fornicar com os homens ou prepará-

las para as atividades domésticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste estudo, podemos concluir que a sátira nos Cancioneiros medievais 

galego-portugueses, livrando-se da maledicência circunstancial, serviu, por intermédio da 

zombaria, para promulgar um código de comportamento cujas prescrições visavam o 

reforço da ordem e das leis, inclusive, contribuindo significativamente para a educação das 

mulheres. 

Portanto, trata-se de uma literatura de intervenção pública, que como vimos, em 

traços gerais, apresenta características estratégicas que se adaptam bem à função pragmática 

de dizer mal, como a estrutura interna circular e repetitiva, as variações de temas nucleares 

e as figuras e acontecimentos do seu cotidiano que os trovadores e jograis vão tratar na arte 

da chufa galego-portuguesa. 
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REFLEXÕES DO SÉCULO XVIII EM PORTUGAL: A MARQUESA DA 
ALORNA VISTA POR MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO 

 
 

Bianca Santos Coutinho dos Reis1 
 
 
 

Todas as vezes em que procuramos analisar o que Maria Amália Vaz de 

Carvalho escreveu nos deparamos com opiniões firmes, que no entanto não deixam de 

provocar dúvidas nos leitores de hoje quanto às suas verdadeiras intenções: quis colocar 

mais um pedra no muro de alienação das mulheres ou usou de astúcia para enganar os 

machistas da época? 

Maria Amália Vaz de Carvalho configura-se como destaque intelectual entre as 

mulheres de sua época. Ensaísta, cronista, contista, crítica literária e biógrafa, tem suas 

opiniões respeitadas e requisitadas pelos principais jornais de Portugal e Brasil do século 

XIX e início do XX. Seus pontos de vista, no entanto, nem sempre são vistos como um 

sinônimo de luta em favor das mulheres. Apesar de declarar repugnância à educação que 

lhes era dedicada (quando muito, restringia-se a algo extremamente precário ou voltado 

apenas às lições domésticas ou às frivolidades dos salões, como a própria diz), alguns 

críticos que a leem hoje veem-na submetida às ideias masculinas, que dominavam a 

sociedade.  

Cito Ana Maria Costa Lopes, em um livro intitulado Imagens da Mulher na 

Imprensa feminina do Oitocentos, de 2005, sobre essa suposta submissão ao sexo masculino: 

Maria Amália Vaz de Carvalho é uma figura contraditória. Só 
quando a sua obra for estudada, na íntegra, cruzando-a com dados 
privados, como a sua correspondência, entre outro material 
disperso, em conjunto com as personalidades com quem esteve 
em contacto, se poderá aferir do seu pensamento sobre o sexo 

                                                 
1 Mestranda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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feminino.  
(...) Mas porque se aliou ao sexo masculino?  Medo de enfrentar a 
sociedade, receio de perder o prestígio conquistado? Temor de 
que os seus livros se não vendessem num meio dominado pelo 
sexo masculino, uma vez que a viúva “durante largos anos viveu 
pela pena, como Camilo ou Pinheiro Chagas?”2 (LOPES, 2005, p. 
579 e 581). 

 

De fato não podemos considerar a Maria Amália Vaz de Carvalho uma 

feminista, tal como as inglesas o eram. Seu propósito maior não era ocupar a mulher 

portuguesa em profissões conservadoramente masculinas, nem era sua intenção 

“desacomodar” os homens de suas funções tão orgulhosamente praticadas.  

O que percebemos em seus textos é uma vontade de libertar a mulher de uma 

ignorância intelectual, fazer com que elas não servissem apenas de adorno para as salas, que 

pudessem viver de forma participativa nas decisões familiares, que conseguissem o respeito 

social, que fossem de algum modo admiradas por sua ilustração e não somente pela sua 

beleza. Isto a literatura da época já mostrava, através de Maria Eduarda da Maia, em Os 

Maias, de Eça de Queirós, e de Gertrudes em O Arco de Sant'Ana, de Almeida Garrett, duas 

mulheres que se destacam pela força de suas opiniões, e que movimentam as histórias 

mesmo que por vezes com uma aparente submissão aos homens.  

As mulheres de letras eram tratadas com preconceito, recebiam denominação 

pejorativa, de mulher ridícula, sabichona, pretensiosa e de moral duvidosa, o que nos faz 

refletir sobre até que ponto as mulheres escritoras não zelavam por sua moral ao extremo – 

aquela aceita socialmente – para que seus trabalhos intelectuais sobressaíssem. Mantinham 

a admiração dos homens e passavam a transitar pelos meios literários e sociais mais 

instruídos. Não afrontando a ordem estabelecida, ocupando uma papel que de certo modo 

                                                 
2 AUGUSTO DE CASTRO, D. Maria Amália Vaz de Carvalho, In: Maria Amália Vaz de 
CARVALHO, Cartas a uma noiva. 
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começava a ser tolerado, poderiam se mover entre os meios intelectuais e participar um 

pouco mais das decisões sociais.  

Maria Amália Vaz de Carvalho comenta, na publicação Mulheres e Creanças, de 1880, 

sobre a moralidade da mulher: “A mulher precisa de ser moralmente mais forte do que o 

homem, para conseguir levar a cabo a tarefa relativamente superior que a natureza e a 

sociedade lhe impoem.” (CARVALHO, 1880, p.10).   

Nosso ponto de vista é, afinal, o de que Maria Amália Vaz de Carvalho escolhia 

os assuntos, escolhia onde iria publicar suas crônicas e contos, demonstrava uma aparente 

submissão, para que, com isso, pudesse penetrar na ribalta então dominada pelos homens. 

Maria Amália Vaz de Carvalho foi uma filha prestimosa, uma esposa extremada 

e uma mãe amorosa. Era tudo o que a sociedade dela esperava. Mas era uma mulher 

ilustrada, que pensava sua situação e a das suas “irmãs”, que era como gostava de chamar 

as suas leitoras.  

Como escritora defendeu a emancipação intelectual das mulheres com afinco, 

porém sempre com sutileza, o que a fazia ganhar o respeito dos homens da época e a fazia 

penetrar com suas ideias em meios predominantemente masculinos, o que não acontecia 

com outras intelectuais mais radicais da causa. Digo que ela não queria uma revolução 

feminina total, não queria a dissolução daqueles papeis sociais constituídos, talvez porque 

considerasse o solo português ainda despreparado para tal, porém algumas de suas obras 

deixam clara a sua posição por uma maior emancipação da mulher. 

Em Scenas do Século XVIII em Portugal, temos a sua faceta de biógrafa e 

historiadora. 

 Maria Amália faz um panorama histórico-social e político desde a chegada do 
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Marquês de Pombal ao reinado de D. José, passando pela tentativa de regicídio de que os 

Alorna foram injustamente acusados, condenados e presos, até a morte de D. José, filho da 

rainha D. Maria I. Seu objetivo: traçar um breve perfil de D. Leonor de Almeida Portugal, 

4ª. Marquesa da Alorna. 

Ao lermos esta biografia, nos perguntamos: por que Maria Amália, acusada 

tantas vezes de seguir preceitos masculinos, iria se interessar justamente pela vida de uma 

personalidade que transgrediu tanto, que depois de ilustrar-se de forma tão ávida ousou 

questionar o poder da Igreja em um Portugal tão católico, que desobedeceu, por várias 

vezes, a seu pai, fazendo leituras que este considerava impróprias, e que recusou 

pretendentes, ousando ela própria escolher o marido, com quem afinal se casou? 

 Dentre às publicações da autora neste campo, temos A vida do Duque de Palmela, 

D. Pedro de Sousa e Holstein (de 1898), alguns artigos escritos por ocasião da morte de alguns 

intelectuais (Eça de Queirós e Eduardo Prado), e A Marquesa de Alorna – A Sociedade e a 

Literatura do seu Tempo, publicado em 1913 e depois reeditado em 1921 com o título de 

Scenas do século XVIII em Portugal – A Marquesa de Alorna. 

A data da primeira publicação da biografia da Marquesa é 1912, no Boletim da 

Segunda Classe da Academia das Sciências de Lisboa, vol. VI-1912, onde se lê em rodapé: 

“O que se publica aqui da Marquesa de Alorna é o princípio dum longo e documentado 

estudo que a auctora tinha projectado e por varias razões, alheias da sua vontade não poude 

completar.”  

Em 1921 sai a versão definitiva (SILVA, 1997), não sabemos ao certo se foi 

antes ou depois de sua morte, visto que este é o ano de falecimento da autora. Porém, 

sabemos que a autora, há alguns anos estudava a Marquesa e já havia publicado parte dessa 
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obra em periódico. O jornal em questão é o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, onde 

saíram três partes desta biografia em 1892.  

Neste periódico, Maria Amália já colaborava desde 1878 e conhecia bem seu 

público: comerciantes da elite carioca. Apesar de o periódico não ser voltado para o público 

feminino, também o atingia, com os folhetins e os próprios trabalhos de Maria Amália. 

Os artigos que depois viriam compor o capítulo III de seu livro abordam 

aspectos da política no século XVIII e romanceiam trechos da vida de D. Leonor de 

Almeida. São apenas três partes que Maria Amália publica no Jornal do Commercio como 

“trecho deste livro inédito”.  

Tendo que se destacar entre a quase totalidade masculina de articulistas que 

colaboravam com o periódico, não lança mão de tal biografia à toa. As três partes 

publicadas interessam sob o ponto de vista político e dos costumes femininos. Os referidos 

trechos, além da política pombalina, trazem os anseios de Leonor de Almeida, a Marquesa 

de Alorna. Observemos o trecho abaixo publicado no periódico em 17 de abril de 1892, 

que diz do desejo da Marquesa ao sair do convento de Chelas, onde foi enclausurada ainda 

menina: 

 
O que ella provavelmente ambicionava agora, já cançada de regras 
conventuaes, e de cogitações solitarias, de rezas e de praticas 
mysticas – era mover-se, agitar-se, viver em toda a plenitude e em 
toda a exuberante energia da sua mocidade, em todas as poderosas 
faculdades do seu maravilhoso espírito. 
Era partilhar da alegria dos outros, fallar com gente moça e feliz, 
ouvir discretos galanteios e as phrases namoradas dos rapazes do 
seu tempo, manifestar a graciosa agudeza do seu entendimento em 
conversações com os mais celebrados engenhos da época; resvalar 
gentilmente nos minuetes dos esplendidos saráos, acompanhada 
por um par preferido, mostrar enfim a olhos que a soubessem 
apreciar a sua impeccavel formosura peninsular, os seus grandes 
olhos luminosos e ardentes, onde se reflectião tanta exaltação, 
tanta espiritualidade e tanta vida! (CARVALHO, abr. 1892, p. 2). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1396 

 

 
Uma mulher escrever deste modo sobre a vida de outra mulher num jornal sisudo 

não era tarefa fácil, ainda mais porque estão incluídos os anseios que ela supõe serem os de 

D. Leonor. O Jornal do Commercio do Rio de Janeiro era o principal jornal da época no Brasil. 

Seu público certamente era predominantemente masculino. O que a nossa Autora fez foi 

trazer para a discussão o que uma mulher poderia ou não fazer, poderia ou não sentir. 

Claro que ela abertamente não discute isso, mas, ao abordar os possíveis e supostos desejos 

de Leonor num jornal de elite já nos mostra o que ela pretendia com a sua coluna 

jornalística. 

A biografia da Marquesa da Alorna é permeada de acontecimentos políticos e 

históricos. Com isto talvez Maria Amália queira mostrar ao leitor em que meio Leonor 

vivia, para que se compreenda sua vida mais íntima em conexão com os acontecimentos 

que a envolvem. Sobre os biógrafos da Marquesa, Vanda Anastácio, na introdução de sua 

antologia intitulada Sonetos – Marquesa da Alorna de 2007, comenta:   

Tendo em conta as biografias publicadas, mais do que o que se 
disse acerca desta autora, surpreende aquilo que nunca foi dito ou, 
se quisermos, a maneira apressada como foram respondidas 
muitas das questões colocadas pela sua obra e pela sua biografia. 
Referimo-nos à pouca atenção concedida pelos historiadores aos 
longos períodos da sua vida passados fora de Portugal – que 
correspondem a cerca de duas décadas -, bem como à sua acção 
política, às suas posições ideológicas, à sua postura filosófica em 
relação ao Catolicismo, etc. Dada a abundância da documentação 
existente sobre o envolvimento político de D.Leonor, o seu 
convívio com personalidades ligadas a sectores muito variados do 
espectro ideológico, e a atitude de conciliação entre os princípios 
“revolucionários” e a doutrina da Igreja do seu tempo, que 
manteve toda a vida, parece provável que estes aspectos tenham 
sido intencionalmente deixados cair por biógrafos mais 
interessados em compor uma imagem exemplar da figura feminina 
do que em aprofundar os factos. (ANASTÁCIO, 2007, p. 11-12). 

 
Continuando a abordar as biografias já publicadas sobre D. Leonor, Vanda 
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Anastácio comenta: 

 
Nesta brevíssima relação dos primeiros autores que se dedicaram à 
composição de biografias de Alcipe destacaremos ainda os 
trabalhos de Maria Amália Vaz de Carvalho e de Olga Moraes 
Sarmento da Silveira, duas historiadoras que viram, na 
personagem de D. Leonor de Almeida, uma mulher com um 
percurso intelectual digno de emulação e procuraram apresentá-la, 
uma vez mais, como uma personalidade feminina exemplar. 
(ANASTÁCIO, 2007, p. 14). 

 

Novamente nossa autora polígrafa Maria Amália causa divergência. Nesta obra 

dedicada a D. Leonor de Almeida, Maria Amália omite a parte política da vida de Alcipe, 

talvez por apenas querer recompor a vida íntima e os anseios desta mulher e por apenas se 

dedicar à juventude da Marquesa, até ela se casar. Em síntese, não se mostra interessada 

pela vida social e política da Marquesa:  

A flor, porêm, daquela viçosa fé nas ideas novas, que as suas cartas 
tão encantadoramente revelam, murchou de todo no ar artificial 
das côrtes europeias que frequentou. A Leonor que volta é bem 
diversa daquela que partiu. E bem pode dizer-se que a fase mais 
interessante da sua vida caba aqui! (CARVALHO, s.d., p. 233). 

 

Maria Amália estuda a correspondência de D. Leonor e se interessa pelos seus 

pensamentos juvenis. Se foi intencional a omissão de uma parte grande da sua vida, quando 

era partícipe na política, isso não sabemos, porém o que relata nos é suficiente para dizer 

que a sua intenção era de fato mostrar uma mulher forte, que pensava por si, se ilustrou em 

vez de se abater diante das acusações que sua família recebeu do então ministro de D. José, 

Marquês de Pombal, que a levou a clausura por 18 anos em um convento. 

Maria Amália não apreciava a poesia do século XVIII, a que chama de “frouxas 

tintas a poesia falsa do seu tempo” (CARVALHO, s.d., p. 156), também não apreciava o 

estilo de escrita das poesias nem das cartas de D. Leonor, achava “afetado” demais. Porém, 
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não omitia a admiração pela mulher ilustrada. Fazia questão de sublinhar como e por quê 

“as luzes de Leonor” deram-lhe outra vida: Achavam-na [os homens] provávelmente deslocada no 

seu país e no seu tempo, e riam-se dela, raivosos de a não poderem desprezar... (CARVALHO, s.d., p. 

220-221). 

Maria Amália não aborda somente a vida de D. Leonor, mas também os 

acontecimentos históricos, políticos e sociais que a rodeavam. Discute o contraditório da 

política pombalina, todas as suas injustiças e suas benfeitorias, critica o fanatismo religioso 

português, contrapõe o que denomina de dureza / fortaleza do século XVIII com a 

afetividade-bondade / fragilidade estética do século XIX. Faz duras críticas ao 

ultrarromantismo e ao tratamento dedicado às mulheres. Passa pela decadência de Pombal, 

o reinado de D. Maria I, sua loucura, e as esperanças depositadas no Príncipe D. José, que 

afinal vem a falecer. 

Todo esse quadro é traçado para contextualizar o que a Marquesa da Alorna escreve 

em suas cartas e o que aparece em sua poesia. A autora defende que a mulher busque o 

conhecimento em todas as instâncias. Com isto, dá-nos uma Leonor não simplesmente 

sujeita às decisões paternas: “[Leonor] “ilude a vontade dos que a cercam ou lhe resiste 

com pertinácia invencível, embora envolta nas formas do mais cerimonioso respeito, da 

mais formal submissão” (CARVALHO, s.d., p. 82). 

A autora tem a consciência de que seu estudo sobre a Marquesa está incompleto e 

se coloca, ao final do livro, de forma a desafiar outros pesquisadores a continuar seus 

estudos, visto que essa não se estendeu até a morte de Alcipe: 

Não podemos seguir Leonor, no desenvolvimento do seu gênio 
poético e da sua carreira social tão brilhante. Outros o farão. O 
seu carácter original que se foi transformando com a idade e coma 
evolução do tempo, mais tarde outros o hão de descrever com o 
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brilho e a precisão que lhe são devidos. Nós com bastante pezar 
ficamos por aqui. (CARVALHO, s.d., p. 234). 

 

Medo da pobreza, receio de perder o prestígio entre os homens ou apenas uma 

estratégia de sobrevivência para divulgação de suas ideias? Inclinamo-nos mais pela última 

hipótese.  

Ao estudarmos a sua vida e a sua obra, já decorridos tantos anos, comparando-a a 

personalidades mais radicais, é natural que se espere mais de suas atitudes. Todavia temos 

de perceber que era uma mulher de seu tempo, que não podia ignorar os anseios de suas 

leitoras e os eventuais temores e suspeitas de seus leitores. Se de algum modo, queria 

empurrar suas “irmãs” leitoras para posições menos subservientes, mais ilustradas, tinha de 

ter cuidado e astúcia, porque o momento era delicado e qualquer exagero poderia não ser 

interpretado da maneira que se desejava. 
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UMA DESESCRITA A ESCREVER UMA HISTÓRIA 

 
 
 

Bruno Emanuel N. de Araújo1 
 
 

 
Afinal assim identificando-me sempre eu, até posso 

ajudar-te à busca de uma identidade em que sejas tu quando 
eu te olho, em vez de seres o outro. 

Manuel Rui 

 

A complexa reflexão em torno das identidades africanas, ou melhor, das 

reconfigurações dessas identidades em um tempo marcado pelos dilemas de uma pós-

colonialidade na globalização, parte da leitura do texto e, sobretudo do projeto literário do 

angolano Manuel Rui Monteiro que empreende uma estratégia política textual, se assim 

pode-se dizer, para alcançar em certa medida uma determinada perlaboração (expressão 

psicanalítica que denota o processo de transformação/reversão da dor em prazer) dos 

efeitos da colonização em si e no seu leitor (coloca-se em primeiro leitor o escritor em 

questão) que representa uma sociedade e um sujeito social sempre em perspectiva. Tal 

perlaboração ativa a reconstituição ou a recriação de identidades em meio a uma rasura de 

uma língua que recalcava os sentidos das mais diversas relações.   

Hall no seu texto indagador “Quem precisa da identidade?” compreende este feito 

apontado acima como um processo de subjetivação que busca uma identificação, ou seja, é 

a partir da rearticulação da relação entre sujeito e práticas discursivas que pode alcançar 

uma inventividade identitária, afinal Appiah veementemente, assim como os teóricos em 

                                                           
1 Mestrando em Literatura e Cultura pelo Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, sob 
orientação da Profa. Dra. Maria de Fátima M. Ribeiro.  
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tela, diz que a identidade é uma invenção. A grande preocupação aqui é para que esta 

identidade inventada não seja contra o sujeito, lembrando Manuel Rui ao dizer que seu 

texto não pode ser um canhão, uma arma que se volte contra ele.  Hall pontua 

astuciosamente a importância de criar estratégias discursivas a fim de representar as 

construções e os dilemas para constituição de identidades: 

 
É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora 
do discurso que nós precisamos compreendê-las em locais históricos e 
institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas 
específicas, por estratégias e iniciativas específicas. (HALL, 2007) 
 

O processo de legitimação das identidades culturais angolanas através da literatura 

de Manuel Rui, porquanto vinculada ao espaço e ao tempo em que é produzida, enfatiza a 

contingência histórica e a formação de sujeito, pretendendo reinterpretar as subjetividades 

individuais e coletivas.  Segundo Foucault escrever é se mostrar, essa publicidade sugere 

apresentar também o colonizador, tarefa desafiadora na produção de um texto africano 

(PADILHA, 2002), que enfrenta os dilemas de uma sociedade emergida em uma 

globalização (in)desejada, envolvida com os movimentos de descolonização, promulgando 

identidades algumas vezes plurais, contraditórias ou não resolvidas (HALL, 2007).    

O projeto ideológico de “desescrever” a escrita de língua portuguesa – herança do 

colonialismo - evidenciado nos textos teóricos de Manuel Rui, chamados de “Ensaios 

Poemas” (PADILHA, 2002), é um movimento que aciona modalidades singulares de 

subjetivação (KEHL, 2001) como prática de resistência aos modelos previamente 

instituídos, e até certo ponto institucionalizados no campo de forças constitutivos das 

relações de poder, correlacionando-se com os movimentos de (des)colonização e de 

(re)construção de identidades (HALL, 2003) em tela. Hall parte de Gilroy para afirmar que 
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a forma de representação afeta o modo de se representar ou de ser representado - a escrita 

assume esse caráter de forma de representação - aciona outra invenção de si capaz de 

permitir o fluxo de identidades e discursos que estão em cena.    

Em um devir social sempre em perspectiva, em um movimento de resistência 

cultural como parte da luta pela permanência de referenciais africanos, a escrita é uma 

resistência frente ao impacto do colonialismo e do capitalismo, por possuir uma 

dimensionalidade crítica sobre certas formas de imperialismo cultural redefinindo a 

possibilidade de uma nova ordem social reformada em uma luta histórica no momento 

atual e no futuro. Esse devir social só se realizará segundo Achugar, que trata 

especificamente das questões latino-americanas, porém nos ajuda aqui a compreender as 

artes de Áfricas, quando houver a construção de novos sujeitos, exigindo desses novos 

“uma mudança do ouvido tradicional”. Afinal, o escritor que quer descentrar o antigo 

sujeito afetado pela colonialidade apresenta outros modos de armar o seu discurso, de 

interpretar e construir as discussões que vêem com estratégias escriturais muitas vezes 

incompreensíveis para os leitores habituados a uma lógica de não autoquestionamento, 

impedindo-os de descobrir as armadilhas deste discurso. 

Reformatar a história e a identidade angolana parece-me uma tarefa da escrita de 

Manuel Rui que simultaneamente se reformata. É um processo quase que conjunto que o 

habilita a ser um novo sujeito capaz de possuir outros ouvidos para ouvir outras histórias, a 

fim de recordar outros relatos, de desterrar outros arquivos que foram silenciados pela 

unidade hegemônica colonial, que por muito tempo redigiu as leis e a literatura. 

Visto que, a literatura angolana como prática discursiva é um dos mecanismos de 

legitimação dos processos de (re)configurações de identidades culturais e dos processos 
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histórico-subjetivos, ao instituir um projeto literário e lingüístico específico que o diferencia 

dos demais escritores angolanos, Manuel Rui assume a responsabilidade de institucionalizar 

um modelo de escrita em língua portuguesa que problematiza a construção de novas 

categorias epistemológicas corroborando com as reconfigurações identitárias em Angola, 

reinvidicando outros lugares possíveis de narração de si e da sociedade. 

A escrita literária de Manuel Rui se configura como um projeto literário e lingüístico 

que acaba por institucionalizar um modelo literário angolano chamado pelo escritor em 

questão de desescrita (RUI, 2003). A sua “desescrita” compõe a tentativa de apresentar uma 

escrita que compartilhe com o projeto subjetivo e objetivo de desassimilação de si, caráter 

que se empenha em reverter a assimilação, um dos princípios coloniais português, como 

bem destaca o antropólogo Peter Fry. Esta estratégia colonialista empreendia uma política 

para converter os africanos à língua e cultura portuguesa, na tentativa de abolir 

violentamente as diferenças étnicas, lingüísticas, geográficas, econômicas e sociais 

concretas, para fundir tudo em uma determinada unidade portuguesa, em uma 

configuração de identidade que atendesse e corroborasse o projeto colonialista através de 

uma fixação e estabilização (SILVA, 2007).  

Astuciosamente Tomaz Tadeu da Silva no seu texto “A produção social da 

identidade e da diferença” ajuda-nos a ler essa escrita/escritura como um ato de linguagem 

em que identidade e diferença emergem da criação lingüística e literária, nesse espaço de 

confluência e de divergência. 

 
 

É apenas por meio de atos de fala que instituímos a identidade e a 
diferença como tais. A definição da identidade brasileira, por exemplo, é 
o resultado da criação de variados e complexos atos lingüísticos que a 

definem como sendo diferente de outras identidades (SILVA, 2007).   
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Manuel Rui, a partir da produção de “Rio Seco”, romance de 1997, resolve 

problematizar a língua portuguesa, ou melhor, a escrita em português, pois o como dizer 

assume um papel detonador de arquivos (pensando em Mal de arquivo de Derrida) nas 

suas narrativas para conceber identidades e diferenças o coabita. O ato de descodificação 

das formas literárias convencionais exige procedimentos estilísticos que envolvem o 

escritor como sujeito e objeto da sua ação. O seu texto marca uma rasura que se inscreve 

violentamente nas subjetividades em jogo, possibilitando a reivindicação do direito a outra 

subjetividade que desmascara as formas estereotipadas e conservadoras, carregando em si 

mesma o traço do outro (SILVA, 2007).  

Manuel Rui tenta recompor a cena da nova textualidade histórico-social da nação 

em sua “desescrita”, cindida pelo fluxo da pós-colonialidade e da globalização, marcado 

pelo cruzamento etnocultural de diversas ordens. Tais questões trazem à baila reflexões em 

torno da posse da língua portuguesa em Angola, o seu estatuto e a sua relação com os 

falantes multilíngües, afinal a maioria da população angolana tem o português como 

segunda língua materna.  A sua escrita demonstra a relação do angolano com a língua 

portuguesa já interferida pelas lógicas das línguas locais. 

O modelo de escrita em língua portuguesa afronta de certa maneira os ditames pós-

coloniais de diversas ordens e traz a cena da discussão o florescimento da singularidade 

africana (MBEMBE, 2010). A proposta estética problematiza a constituição do sujeito que 

diante das questões coloniais possui dificuldade de si representar (MBEMBE, 2010) no 

discurso escritural, já que os laços sociais em Angola eram manipulados sobretudo pelo 

discurso oral.  
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No investimento de compor uma escrita angolana, emergida no conflito, o sistema 

lingüístico português é submetido ao experimento e inovação, emboscado por e com 

neologismos insubordinando a própria sintaxe inserindo na sua constituição palavras ou 

frases das línguas locais. 

Conforme diz Bhabha é necessário compor uma narrativa que reverta às condições 

de dominação colonial, desta maneira a escritura em cena, expressão derridiana, escreve 

uma linguagem informe regida no plano estético por uma literatura a fim de expor as 

tensões entre o colonialismo e o pós-colonialismo, dando espaço a uma discussão inerente 

ao texto, o sopro do lugar expressa de Glissant no seu livro “Introdução a poética da 

diversidade”  

Nessa investida o escritor parece utilizar mecanismos de auto-repreensão, de 

sujeição (FANON, 2008) de si, enquanto sujeito pós-moderno em uma Angola que se faz 

presente, subjugada pelos signos da pós-colonialidade. A representação dessa Angola no 

seu texto se perfaz na estrutura textual (modelo lingüístico e literário), como artifício de 

reiteração das identidades contraditórias, presentes na pós-modernidade, que por vezes 

empurra o sujeito em diferentes direções (HALL, 2007). 

A sua literatura é uma ação estética e cultural que coloca e assume o local e o global 

plenos de significados, imersos em ressonâncias de saberes e de existências, pontilhadas 

pelas diferenças coloniais que estabelecem nas suas fronteiras leituras de mundos e de 

culturas de aparentes conflitos. 

A construção narrativa é imersa em categorias epistemológicas da linguagem que 

inferi um processo identitário pungente que tenta representar um projeto de reversão de 

um dos mecanismos de controle utilizados pela colonização, a língua. Em um ato simbólico 
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de assegurar um lugar nascente, ou como diria Achebe trazido por Appiah na epígrafe, uma 

identidade nascente, uma identidade no presente e no porvir, Manuel Rui manuseia a 

escrita como artefato de alianças que subjetiva a sua ação em um fenômeno político anti-

colonial.  

Manuel Rui corrobora com o projeto de Appiah de superar o nacionalismo negro, 

identidade africana alicerçada nas questões raciais, porém em contradição o seu texto 

assume uma cor, uma “cor local” como diria Derrida, que o coloca inevitavelmente sobre 

essas questões, pois África não deixará de ser negra e carregar todas as implicações de sê-la, 

apesar de todas as reinvidicações, pois identidades se dão nas relações com o outro, e é 

estratégico para o outro colocar e impor para África essa diferença e identidade. Basta para 

África então, utilizar-se também dessa estratégia de ser também negra, não para se alienar e 

se cristalizar, mas para formatar as construções epistemológicas do entorno e as 

reconstruções de identidades que estão sempre em formação e ao seu favor. 

Várias afirmações estereotipadas sobrecarregam a imagem de África, pelas suas 

diferenças incessantemente colocadas em igualdade. Vale lembrar que a escrita trazida à 

baila exemplifica uma das estratégias dentre muitas de reescrever África no interior dos 

seus conflitos, as suas identidades são várias, atendendo diversas demandas e se modificam 

e reformam a cada momento. África vive o que mundo vive, carregada de diferenças e de 

existências, mas em especial na promessa de construir um novo mundo marcado pela 

diversidade.    
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SANTO DE CASA FAZ MILAGRE?  

QUESTÕES SÓCIO-POLÍTICAS NO TEATRO DE AFONSO ÁLVARES E REFLEXÕES 

SOBRE A HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA  

 

Autora: Camila Borges da Silva Ferreiro * 

                                                Orientador: Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante a Idade Média, as estratégias institucionais de expansão da fé cristã se 

especializaram. Fundados na Antiguidade, os centros de veneração aos santos foram 

difundidos e consolidados; critérios para o reconhecimento oficial da santidade foram 

criados e textos hagiográficos foram desenvolvidos e estabelecidos como os principais 

documentos de popularização do fenômeno da santidade (SILVA, 2008, p. 19). 

O século XVI se caracteriza pela ascendência de uma perspectiva humanista 

em contraposição aos valores medievais; razão pela qual, a tradição hagiográfica medieval 

estaria a perder fôlego na Europa. Não obstante, a obra de Álvares ainda sustentava diálogo 

com as temáticas hagiográficas e estruturas literárias medievais. 

Até nós sobreviveram quatros autos cuja autoria é atribuída a Afonso Álvares: 

Auto de Santiago, Auto de São Vicente, Auto de Santa Bárbara e Auto de Santo Antônio. O 

primeiro conta um milagre atribuído a Santiago retratando a glória alcançada através da fé 

cristã. O segundo encena o martírio de São Vicente, assassinado por adentrar uma 

propriedade no cumprimento da missão cristã durante a sua peregrinação cristianizando 

fariseus. O terceiro conta os martírios de Santa Bárbara; a qual, apesar de nascida e criada 

                                                 
*  Graduanda sob a orientação do Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz na Universidade Federal da 

Bahia. 
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no seio do paganismo, rendeu-se à fé cristã, sendo por isso torturada e morta. O último 

conta a trajetória de devoção franciscana de Santo Antônio, culminando em um milagre 

atribuído à sua intercessão. 

Esse trabalho tenta desvelar as relações de causa e efeito na produção e difusão 

dos autos afonsinos, com o objetivo de melhor compreender a interação entre o autor e o 

ambiente no qual ele está imerso; no caso em particular, o contexto histórico de Portugal 

no século XVI. Imersa no recorte temporal, a obra de Afonso Álvares é encarada como o 

produto do diálogo entre o autor e os grupos sociais circunvizinhos; cujos autos 

resultantes, não obstante o caráter proselitista e tom moralizante, fornecem material 

relevante que suplementa e consubstancia a análise e interpretação da história da sociedade 

que os produziu. Serão dois os pontos de atenção de nossa análise: 

1. A caracterização de variações linguísticas em determinadas 

personagens e a eleição dos santos populares alinhados aos projetos 

políticos do reino português e da Igreja Católica revelam as demandas de 

afirmação da coroa portuguesa vinculadas às da Igreja. 

2. A constatação de temáticas hagiográficas no teatro do século XVI, 

em meio às humanistas e renascentistas, suscita reflexões sobre quais os 

critérios adequados à periodização da historiografia literária, pois ressalta 

a heterogênea configuração da cronologia histórica. 

As produções hagiográficas seguem basicamente três linhas de abordagens: há 

os que classificam autor e obra como inocentes, quando populares; há os que sublinham o 

caráter pragmático, quando cultas; e há ainda os que lhe assinalam apenas o caráter 

catequista (SILVA, 2008, p. 23-24). Essa pesquisa propõe outra direção, debatendo o valor 

dessa obras enquanto monumento, visão e memória; destacando as relações que 
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estabelecem entre seu contexto sócio-histórico heterogêneo e plural; identificando as 

correntes culturais que se entrecruzam nesse momento; partindo da análise da 

caracterização dos tipos sociais representados pelas personagens e os aspectos cotidianos 

que permeiam o enredo, discutir-se-á o valor da hagiografia para os estudos históricos 

literários, pois, a partir da visão de mundo engendrada por tais representações literárias 

seria possível reconstituir o seu contexto social de produção. Sem perder de vista, 

naturalmente, as dificuldades filológicas expressas em metáforas como “fazer o melhor uso de 

maus dados” (LABOV, 1982, p. 20 apud MATTOS E SILVA, 2008, p. 7) e “Ouvir o Inaudível” 

(LASS, 1997, p. 45 apud MATTOS E SILVA, 2008, p. 7), expressas originalmente para 

expressar o tipo de dados de que dispõem os pesquisadores de linguística histórica, mas 

que são apropriadas, também, para os estudos históricos em geral. 

Inserida no campo dos Estudos Culturais e pautada pelos paradigmas pós-

modernos, esse trabalho realça a heterogeneidade característica de um dado recorte 

temporal ao invés de uma sucessão linear dos acontecimentos; defende a ausência de um 

sujeito uno, em lugar de um sujeito plural; e encara a representatividade social da linguagem 

como sujeito e paciente de transformações; pois ao tempo em que a ação coercitiva seria 

exercida sobre a sociedade, também por suas reações seria afetada, dando lugar a um 

processo de criação retro-alimentadora. Portanto, o caminho a percorrer não está 

circunscrito às dicotomias culturais e hierarquias sociais entre determinados objetos ou 

formas culturais e grupos específicos, pois totalizadoras e demasiado cartesianas, não dão 

conta do universo rico e multifacetado das práticas e representações culturais, repleto de 

empréstimos e intercâmbios. 
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1) A QUESTÃO AUTORAL 

 

Embora não haja discussões em torno da identidade do escritor, a questão 

autoral e o processo de reconstituição do contexto histórico de produção da obra de 

Álvares estão longe de se tornar um ponto encerrado. Sua biografia conta com apenas duas 

referências, além da própria obra: as correspondências trocadas com Antônio Ribeiro 

Chiado e os verbetes na Biblioteca Lusitana I de Diego Barbosa Machado. Das fontes, pode-

se inferir que ele teria sido criado de D. Afonso, bispo de Évora, (6º filho de D. Manuel) e 

que mais tarde viria a se tornar mestre-escola em Lisboa. Isso permite-nos situar sua obra 

na primeira metade do séc. XVI. 

O que dificulta a tarefa aqui empreendida é a impossibilidade de acesso ao 

universo desse passado histórico. Um texto, sobretudo aqueles produzidos em tempos 

remotos, apresenta-se como a mediação de pelo menos três pontos: o manuscrito original, 

a transcrição do filólogo, e aquilo que foi apreendido pelo olhar dos leitores posteriores. E 

para cada decisão de leitura corresponderá uma interpretação distinta. Necessário, portanto, 

esboçar o horizonte sobre o qual esse trabalho foi tecido, introduzindo-se  alguns aportes 

teóricos na discursão da questão autoral e social da obra. 

 No ato de escrita, a escolha das palavras é consciente, segue o propósito do 

autor, sem necessariamente perseguir um acabamento formal, seja científico ou artístico. 

Todo texto é escrito por alguém e para alguém, em um determinado tempo e espaço. O 

autor é uma unidade primeira, sólida, exterior e anterior ao texto. 

 
Resumi-los-ei assim: a função autor está ligada ao sistema jurídico e 
institucional que encerra, determina e articula o universo dos discursos; 
não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os 
discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização; não se 
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define pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas 
através de uma série de operações específicas e complexas; não reenvia 
pura e simplesmente para um indivíduo real, podendo dar lugar a vários 
“eus” em, simultâneo, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de 
indivíduos podem ocupar. (FOUCAULT, 1992, p. 65 ).    
 

As palavras de Foucault revelam a existência de um estatuto do autor e ao 

mesmo tempo negam a ideia de um único “eu” autoral capaz de elucidar certos 

acontecimentos em uma obra, tais quais suas transformações, deformações e contradições. 

Necessário, pois, colocar o problema: Quem fala?  

A ideia de um só indivíduo como autor último de um texto não se sustenta, 

pois esse sujeito se multiplica em outros, assumindo posicionamentos variados a depender 

do contexto. A negação do autor unitário traz a tona uma entidade em permanente 

construção e questiona a propriedade dos parâmetros e operações tradicionais. Emerge daí 

o conceito de um sujeito trans-individual, multifacetado por estruturas (sociais, linguísticas, 

discursivas, mentais, etc) responsáveis pela composição de uma obra. Assim, a análise da 

sua situação social, biografia ou posição de classe do autor, por si só, não poderia revelar o 

seu discurso por inteiro. Os trabalhos literários emanam de um todo estruturado; no qual, 

em última instância, se destacam algumas personalidades, tais como aquelas estimuladas 

pelo imaginário coletivo. A relação da obra com o autor não diz respeito apenas à sua 

história, mas também à análise dos discursos, aqui compreendido desde o seu valor 

semântico e até os seus modos de circulação, valorização, atribuição, e apropriação; todas 

essas variáveis dependentes da cultura e das relações sociais. 

Por essa razão, a escassez biográfica de Afonso Álvares não se apresenta como 

um empecilho insuperável ao estudo da sua obra, pois a interação das estruturas sociais e 

discursivas que configuravam o contexto produtivo naquele momento, aliadas aos 

elementos textuais pesquisados, também são fontes tão ou mais reveladoras do que uma 
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biografia detalhada.  A obra pode e deve ser analisada por dentro e também para além da 

sua moldura: e assim o ambiente circunvizinho nos revelará aspectos fundamentais sobre 

os vetores coercitivos na composição da obra, alargando perspectivas na interpretação e 

minimizando distorções na perda de foco imposta pela distância histórica. 

 

 

2) O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DAS OBRAS DE AFONSO ÁLVARES 

 

A análise da biografia de Álvares, além de situá-lo no século XVI, indica seus 

prováveis públicos-alvos, a partir das suas presumidas atividades na cidade de Évora 

(emergente centro urbano cultural, elevada à categoria de arquidiocese em 1540 e agraciada 

com a fundação da Universidade de Évora em 1559) e na cidade de Lisboa (capital do 

Reino, principal centro urbano e mais importante difusor das emanações culturais, artísticas 

e religiosas de Portugal). 

Avaliada em um milhão de habitantes, a população de Portugal, no século XVI, 

concentrava-se na capital. O quadro demográfico de Lisboa, por sua vez, se distinguia pela 

diversidade etnográfica, destacando-se além dos vizinhos europeus, os judeus, africanos, 

chineses, japoneses e; entre outras minorias, uns poucos indígenas brasileiros. Toda essa 

gente atraída pelo intenso comércio e pelas grandes navegações (MATTOS E SILVA, 1988, 

p. 11). 

A isso, some-se uma complexa rede de perspectivas, dentre as quais se pode 

destacar: a humanista, a burguesa (recém incorporada à ordem social), a realeza centralizada 

(restabelecida, após a superação do Feudalismo), a reformista e a contra-reformista. Isso 

gerava conflitos, e alguns estudiosos afirmam que a estruturação do comércio e da 
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atividade mercantil teria sido inviabilizada por querelas entre portugueses e estrangeiros; 

não obstante, as sociedades entre naturais e forasteiros, se não foram a regra, tampouco 

seriam raras (DOMINGUEZ, 2006, p. 17-19). Desse retrato Lisboeta, pode depreender-se a 

heterogeneidade das estratificações discursivas, linguísticas e sociais em Portugal. 

 O culto aos santos, nos autos de Álvares, remete a trajetória cultural conjurada 

pela Igreja Cristã em sintonia com os interesses dos Estados Absolutistas em se manterem 

centralizados e unificados, frente às incertezas trazidas pelo Renascimento e exacerbadas 

pela revolução cultural e religiosa embutida nas reformas protestantes. Os novos vetores 

culturais se fortaleciam no, até então, mais desfavorecido norte da Europa, enquanto que 

no sul do continente e, em particular, aquém dos Pirineus, o poder político-religioso 

resistiria com maior vigor às mudanças culturais, na tentativa de adaptá-las ao discurso 

autoritário, onde a ciência estaria atrelada ao poder consagrado do estado centralizador e 

totalitário.  

Em Portugal, Dom João III, “O Piedoso” sucedia a Dom Manuel I “O 

Venturoso”, para dar continuidade a um movimento repleto de contradições: ao tempo em 

que se fundavam universidades e se promoviam as ciências e artes, também se promovia a 

inquisição e se cerceava a liberdade. No contexto, o enaltecimento da vida dos santos foi 

continuado, tal qual na Idade Média, adaptando-se a hagiografia aos interesses do estado.  

Tal foco no central e sagrado decerto poderia ter potencializado o infortúnio 

de Dom Sebastião I, “O Desejado”, e talvez maximizado às vicissitudes de Dom Henrique 

I, “O Rei Cardeal”, que culminaram com a aclamação de Felipe II de Espanha como rei de 

Portugal, sob o título de Felipe I, em 1581 nas Cortes de Tomar. 

De início a autonomia de Portugal pouco sofreu com a sua anexação pela 

Espanha e sob a liderança de Felipe II da casa dos Hapsburgo, juntos Espanha e Portugal 
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atingiriam o ápice do seu poderio global. Glória e poder efêmeros: o império espanhol 

cunhado pelo estado-religioso fundamentalista exauria seus imensos recursos em guerras 

sucessivas travadas em frentes diversas e concomitantes. E a partir do reinado de Felipe III, 

um Portugal insatisfeito com a crescente demanda pelos recursos antes compartilhados 

terminou pela revolta dos nobres portugueses; os quais, instigados pelos arquiinimigos da 

Espanha, vieram a aclamar em 15 de novembro de 1640 o Duque de Bragança como Dom 

João IV.  Portugal ainda teve de resistir por 28 anos ao assédio de Felipe III, antes de selar a 

paz definitiva em 1668 no Tratado de Lisboa.  Ao final, Portugal teria tido severas perdas 

no oriente e cedido a estratégica ilha de Ceuta aos espanhóis; porém, teria sofrido menos 

do que a Espanha devastada por guerras intestinas nos Pirineus e pelas sempre presentes 

guerras externas, sobretudo com a França e os Países Baixos, além das freqüentes 

escaramuças com Portugal. No longo conflito luso-hispânico não houve vencedores, de 

fato, os Tratados de Vertefália, em 1648, e dos Pirineus em 1659, envolvendo França e 

Espanha, marcaram o declínio da hegemonia ibérica, abrindo espaço para a França se 

estabelecer como a potência maior. 

 

3) REPRESENTAÇÕES: O AUTO DE SÃO VICENTE E O AUTO DE 

SANTIAGO. 

 

O objetivo principal de textos hagiográficos teria sido divulgar os feitos dos 

santos, estimulando seu culto e edificando os fiéis. Não se encontra nas obras de Álvares 

uma reflexão sistemática sobre o mundo social naquele momento histórico. Contudo, a 

natureza social da sua obra, enquanto monumento representativo de uma dada 

configuração de estruturas discursivas, contribui para a identificação das correntes culturais 
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que intermediaram sua produção e permite posicionar os hagiográfos como construtores 

de memória e divulgadores de uma dada visão. Nelas estão incluídas algumas 

representações que mostram a realidade social, revelando opiniões, emoções, valores e 

crenças, e evidenciando os papéis sociais desses autos enquanto construtores de memória e 

divulgadores de uma visão de mundo particular, à luz dos vetores culturais que modulavam 

o tecido social no qual a obra de Álvares estava inserida.  

Os quatro santos eleitos para protagonizar os autos são justamente os mais 

populares em Portugal e também os que atendiam às necessidades lusitanas no século XVI: 

Santiago (mártir popular na luta contra os mouros, cujo túmulo até hoje é destino de 

peregrinações), Santa Bárbara (heroína na luta contra os pagãos), São Vicente (padroeiro 

oficial de Lisboa) e Santo Antônio (o mais querido e festejado pelo povo lisboeta).  

Na obra de Álvares, Lisboa aparece como um reduto para o bom cristão. No 

prólogo do Auto de São Vicente, Lisboa, alegorizada, valoriza seus feitos e suas vitórias, 

além da sua herança divina. 

Eu sam mui populosa 
grã cidade de Lisboa 
a qual Deos deu a coroa 
para ser vitoriosa 
com nome de sempre boa [...] 
 
E junto daqueste mar 
sam um pomar tam jocundo 
tam jocundo e singular 
que em mi se podem achar 
tôdalas as coisas do mundo. 
Pois com as minhas armadas 
e meus leais cavaleiros 
e capitães mui guerreiros 
tenho mil terras tomadas 
e reinos mui estrangeiros.  
(ÁLVARES, 2006, Auto de San Vicente, v. 26-30 e 41-50) 
 

Enfatizada sua glória, ela passa a avaliar sua composição social: 

Meus naturais moradores  
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foram tam grandes guerreiros 
e tam nobres cavaleiros 
que ninhuns conquistadores 
foram mais aventureiros. 
Que por descobrir e achar 
terras do pólo segundo 
conquistaram polo mar tanto até sojigar 
em finisterra do mundo. 
 
E por tomar estas terras 
d'enfiéis, tam alongadas 
sofreram muitas lançadas 
em mui temerosas guerras 
e furiosas armadas. 
E lá como bons cristãos 
vistidos em seus arneses 
ganharam por suas mãos 
como leais portugueses 
mil províncias de pagãos. 
 
E fiquei mui desertada 
da minha natural gente 
e agora sam povoada 
de outra torpe semente 
que me tem daneficada . 
Que usam de muita vileza 
mantendo pouca verdade 
tratando com falsidade 
porque sua natureza 
é daquesta calidade. 
(ÁLVARES, 2006, Auto de San Vicente, v. 126 à 156). 
 
 

Lembrando que a diversidade étnica caracterizava a Lisboa quinhentista, nota-

se nos versos acima, a exaltação da natural gente de Portugal: bons cristãos, leais, nobres 

cavaleiros, grandes guerreiros, aventureiros, os portugueses aparecem como exemplo de 

virtude em oposição aos outros povos; todos vis, torpes e desonestos. Nos autos afonsinos, 

o conjunto das personagens é composto por Anjos, Diabos, Portugueses, Mouros, Pastores 

e Gentios. Os pastores, os mouros e os gentios são diferenciados linguisticamente, mas a 

língua dos santos, dos portugueses, dos anjos e do diabo é a mesma.   

No dialeto que caracteriza o mouro Ale no Auto de Santiago, por exemplo, 

observam-se algumas expressões castelhanas como “perro” (cão) e “mi” (pronome 
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possessivo meu), além de marcas linguísticas possivelmente de origem árabe, como a 

presença da consoante x (xadrez e enxada, por exemplo, são palavras portuguesas de 

origem árabe) e a ausência de concordância verbal, comum em contextos de transmissão 

linguística irregular, conforme se vê nos versos a seguir.  

No tempo que mi cativo brimeiro 
naquexte cidade que chama Porto 
u Jam Gonxalves que tem olo torto 
daí bera mi cruel catibeiro 
xotas pancadas com bragax de ferro 
sempre chamaba que cantaba galo:  
Ale cabrão almoxafar cabalo 
xus levantar dum moro cão perro [...]  
 
Querer box calar, dom perro cabrão 
o dar pera box um grã bofetada 
Xus, trabalar nô curar de nada 
e nô falar em birga Maria 
e nô tener box aquexa brofia 
que todo xentar mentira brobada. 
(ÁLVARES, 2006, Auto de Santiago, v. 01-08 e 35-40. 
Negritos meus.) 
 

Essa caracterização linguística, a despeito dos possíveis exageros com o intuito 

de produzir efeitos dramatúrgicos, permite-nos avaliar qual visão de mundo emana dessa 

caracterização. Por que apenas os mouros, os pastores e os gentios têm seus dialetos 

distinguidos? E por que a distinção é realizada com base no idioma castelhano? 

Os autos afonsinos não retratam outras variantes linguísticas, embora já em 

1536, Fernão de Oliveira tenha registrado suas reflexões sobre as variações dialetais do 

português (sociais, etárias e regionais), como se percebe no trecho abaixo. 

E, porém, de todas elas, ou são gerais a todos, como Deus, pão, vinho, 
céu e terra ou são particulares e esta particularidade ou se faz entre 
ofícios e tratos, como os cavalheiros têm uns vocábulos e os lavradores 
outros, e os cortesãos outros. Ou também se faz em terras esta 
particularidade, porque os da Beira têm umas falas e os de Alentejo 
outras e os homens da Estremadura são diferentes dos de Entre  Douro 
e Minho, porque assim como os tempos, assim também as terras criam 
diversas condições e conceitos. E o velho, como tem o entender mais 
firme, com o que mais sabe, também são falas de peso, e as do mancebo, 
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mais leves. (OLIVEIRA, 1974, Cap. XXXVIII apud MATTOS E SILVA, 
1988, p. 10). 

 

Nessa perspectiva, apesar da sua motivação teatral, enriquecedora para a 

composição estética dos autos, nota-se que a decisão de diferenciar linguisticamente alguns 

tipos sociais se enquadra numa lógica de exaltação sócio-política através da língua, própria 

do apogeu vivido pelo reino português no século XVI. Sobre esse tema, Mattos e Silva, 

posiciona-se do seguinte modo: 

No contexto europeu da época, a questão das línguas nacionais, ou 
'vulgares' (como eram designadas em oposição ao latim), emerge como 
uma forma de afirmação de identidade e autonomia nacionais. No caso 
português, soma-se a esse factor cultural próprio à Europa românica, a 
necessidade local de afirmar-se frente ao poder castelhano, não só 
político, como linguístico, castelhano, que no âmbito cortesão, dividia o 
prestígio com o português, o que veio a acentuar-se a partir de 1580, 
com a dinastia filipina, dominando politicamente em Portugal. 
(MATTOS E SILVA, 1988, p. 13). 
 

As razões da variedade de usos linguísticos, na obra de Álvares, radicam não só 

nas diferenças dialetais que esses três grupos sociais específicos (mouros, pastores e 

gentios) mantinham em relação ao português, mas também na pretensão de que a língua 

portuguesa não serviria a eles. Ela seria, por execelência, veículo da fé cristã e da qualidade 

dos lusitanos, em detrimento dos demais. Isso sugere uma associação entre os interesses 

reais e eclesiásticos, notados desde os tempos de Reconquista, quando o Vaticano exerceu 

papel preponderante no processo de independência política do Condado Portucalense. 

Sendo assim, diante do exposto, percebe-se que a caracterização linguística dos 

autos afonsinos veicula uma mensagem de auto-determinação e afirmação nacional em 

consonância com os objetivos expansionistas da elite portuguesa. Na consecução, Portugal  

precisaria da independência política em relação a Castela e, ansiaria por uma maior 

autonomia do bispado lusitano em relação ao papado, o que lhe permitiria a consequente e 
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tão necessária autonomia para gestão dos recursos provenientes dos impostos e das 

atividades religiosas. 

A língua portuguesa não poderia servir aos mouros ou aos burlescos pastores, 

nem aos mundanos gentios e pagãos, nem tampouco aos espanhós, inimigos do Reino. Aos 

infiéis ou aos não portugueses, apenas o riso e o escárnio estariam  reservados, através de 

caricaturas lingüísticas de base castelhana; pois o esteriótipo das frases e das formas 

linguísticas rígidas e mecânicas traduz um mecanismo de produção do cômico. (BERGSON, 

1987, p. 57-69).   

Por mais regular e harmoniosa que se suponha ser a caracterização linguística 

do mouro Ale, jamais o seu equilíbrio poderá ser absolutamente perfeito. A ausência de 

conjugação dos verbos, se insinua como um cacoete. A constante presença da consoante x 

ressalta certa deformação do tipo social representado. A fala portuguesa, por seu lado, 

afasta o lusitano desses desajeitamentos, desviando a “crueldade” e o “nefasto” do mouro 

para os espanhóis.  

Enfim, a análise dessas representações sociais terá permitido não só assimilar, 

como também compreender, a caricatura linguística na caracterização dos personagens. O 

público presente encontraria a fé, a verdade e a justiça apenas nas falas lusitanas. “O 

humorista é no caso um moralista disfarçado(...)” (BERGSON, 1987, p. 68). 

 

4) REFLEXÕES SOBRE O VALOR DAS HAGIOGRAFIAS DE AFONSO ÁLVARES 

PARA A HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA  

 

Situada no século XVI, a obra de Álvares não retrata o movimento estético do 

Renascimento, tradicionalmente endereçado aos seus contemporâneos. Ao contrário, seus 
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autos mantém forte diálogo com as temáticas hagiográficas e estruturas literárias comuns à 

Baixa Idade Média. Não obstante, também delineia alguns ideais de afirmação do 

imaginário coletivo, como ficou demonstrado na análise das representações sociais 

veiculadas pela caracterização linguística das personagens e pela eleição dos santos mais 

populares e alinhados aos objetivos políticos religiosos do Clero e da Realeza. 

Percebe-se, assim, que a história de um século não está restrita ao devir de um 

tempo linear. Diversos vetores podem se entrecruzar no mesmo recorte temporal. A 

heterogeneidade do contexto social, das perspectivas político econômicas e das correntes 

discursivas e culturais pervasivas na sociedade moldam o imaginário coletivo no século XVI 

e revelam a necessidade de uma metodologia que abarque a amplitude de todas essas 

estratificações seriais impactantes nesse momentum. Isso posto, convém apresentar algumas 

reflexões de Foucalt sobre um tema pertinente: 

 
Por trás da história agitada dos governos, das guerras e das fomes, 
desenham-se histórias, quase imóveis diante do olhar – histórias 
fracamente inclinadas: história das vias marítimas, do cereal ou das minas 
de ouro, da seca e da irrigação, do afolheamento, do equilíbrio, obtido 
pela espécie humana entre a fome e a proliferação. As velhas questões da 
análise tradicional (que ligação estabelecer entre acontecimentos 
díspares? Como estabelecer entre eles uma ordem de sucessão 
necessária? Que continuidade os atravessa ou a significação global que 
acabam por formar? Poderá definir-se uma totalidade ou deveremos 
limitar-nos à reconstituição de encadeamentos?) são, doravante, 
substituídas por interrogações de um ou outro tipo: que estratos devem 
ser isolados uns dos outros? Que tipo de séries instaurar? Que critérios 
de periodização adoptar para cada série? Que sistema de relações 
(hierarquia, prioridade, disposição por patamares, determinação unívoca, 
causalidade circular) é possível descrever entre uma e outra? Que séries 
de séries se podem estabelecer? E em que quadro de cronologia ampla se 
poderão determinar sequências distintas de acontecimentos?. 
(FOUCAULT, 2005, p. 29). 

 
O estudo das hagiografias de Álvares permite desenhar um ramo do tecido que 

compunha a configuração sócio-cultural do século XVI, fornecendo dados e facilitando a 

percepção das relações de poder entre os estratos sociais existentes. Adentrando a obra de 
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Álvares e dissecando as suas particularidades e circunstâncias intervalares, abrem-se novos 

horizontes para inferir com maior fidelidade a qualidade das fronteiras cronológicas dos 

acontecimentos, quais os sistemas de poder envolvidos e suas descrições seriais.  

Sendo assim, não se aplica a compreensão dos autos afonsinos como mero 

espetáculo; pois enquanto representação, os autos constituem significados diversos, 

repletos de estratégias de comunicação. De fato, as hagiografias de Álvares, transformam o 

espaço de vivências, reconstruindo as crenças e culturas no sentido de, se não 

homogeneizá-las, pelo menos criar pontos de convergência. 

As festas em que autos como os de Álvares eram representadas, significam 

muito mais do que o simples cultuar de vidas santas passadas ou o contemplar de imagens 

sacralizadas. Elas são um convite à extrapolação do cotidiano. Através delas, as vivências 

mais íntimas de seus integrantes se recriam e dão lugar a uma identificação nas 

diferenciadas formas de perceber-se e perceber o outro, diante de um contexto sócio-

cultural heterogêneo e plural, mas cuja identidade seria emulada por um crença comum no 

exemplo e na proteção oferecida pelos santos mais populares. 

Nessa lógica, o contexto das práticas culturais em que está inserido o caráter 

hagiográfico dos autos de Álvares sustenta a necessidade de recriação de mecanismos 

capazes de manter viva a tradição cristã, superando os desafios impostos pela crescente 

heterogeneidade étinico-cultural. Diante das reformas protestantes e do Renascimento, 

urgiu-se aprofundar as diferenças entre o nacional e o estrangeiro infiel, atualizando as 

práticas culturais e instituindo uma identidade social. 
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CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho foi desenvolvido como parte do projeto Para uma revisão da  

Escola Vicentina, coordenado pelo Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz, da Universidade 

Federal da Bahia, e também foi influenciado pelas frutíferas discussões durante o XXIII 

Congresso Internacional da ABRPLIP. A análise dos autos, da biografia de Afonso Álvares, 

de alguns elementos textuais de sua obra e do contexto histórico de Portugal no século 

XVI pôs em evidência o constante entrecruzar-se das perspectivas e das correntes sócio-

culturais e políticas da época, concluindo que os autos de Álvares teriam sido patroneado 

por uma elite que se posicionava em favor de uma determinada série discursiva 

representante dos interesses da realeza portuguesa em associação ao bispado lisboeta.   

Ademais, também se demonstrou a presença, no século XVI, de temáticas e 

estruturas literárias hagiográficas comuns à Baixa Idade Média, pari passu de outras 

tendências culturais e estilísticas, tais quais a humanista e a renascentista. A par dessa 

transposição de janelas temporais, é possível tecer critérios mais rigorosos para uma 

configuração mais fidedigna da periodização e da historiografia: problemáticas não apenas 

para a Literatura, mas para todas as disciplinas históricas. 

Note-se que a análise hagiográfica foi aprofundada para assegurar a 

consideração de mais uma faceta desse contexto múltiplo extensivamente enfocado, assim 

como para evidenciar a simultaneidade de janelas temporais distintas em um dado espaço-

tempo, o que permitiria uma configuração historiográfica fidedigna. No entanto, a questão 

proposta continua em aberto: teriam as representações afonsinas, de fato, bem-servido ao 

estado teocrático? Por um lado, a resposta é afirmativa, pois a temática hagiográfica 

certamente contribuiu para o imaginário coletivo dos povos lusófonos.  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1425 

 

Todavia, por outro lado, a história de Portugal parece indicar que não, pois 

Dom Antônio I, “O Determinado”, no seu efêmero reinado, veria Portugal ser anexado ao 

império espanhol. Entretanto, aqui não se avaliou o peso da inquisição portuguesa, nem as 

forças geopolíticas em curso na Europa. Note-se porém que o avanço das reformas 

protestantes foi detido na França e que o poder dos bispos atravessaram os séculos. E 

quando em 1893, o papa Leão XIII adotou a interpretaçao da bíblia proposta por Galileu 

Galilei, ainda que reiterando a recriminação ao seu metódo argumentativo, o Vaticano teria, 

de fato, se encontrado com a plenitude das ideias renascentistas. 

Nenhum desacordo real pode certamente existir entre a teologia e a física, 
desde que ambas se mantenham nos seus limites e segundo a palavra de 
Santo Agostinho, tomem cuidado de nada afirmarem ao acaso, nem 
tomarem o desconhecido pelo conhecido (Documentos Pontifícios, 1959, p. 
28). 
 

Não obstante, ao reconhecer as virtudes da ciência e das instituições seculares, 

ao tempo em mantiveram a sua liderança religiosa unificada, a Igreja Católica Romana teria 

logrado, pelo menos em parte, os seus objetivos. Portanto, a nossa pesquisa ainda está 

longe de ser exaurida e a questão permanece: Santo de Casa faz Milagre? E para respondê-

la, atente-se às palavras atribuídas a Galileu Galilei: “Meça o que é mensurável e torne mensurável o 

que não é”. 
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O USO DE PROVERBIOS NA CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS NO 

AUTO DE GUIOMAR DO PORTO 

 

      Carla Patrícia de Brito1 

          

 

Desde 2007, José Camões, pesquisador do Centro de Estudos de Teatro da 

Universidade de Lisboa, vem publicando, pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, um 

conjunto de 15 textos teatrais ou autos, em nomenclatura da época, do século XVI 

português. A unir os 15 autos está o fato de serem todos anônimos. Embora já tenham 

sido empreendidos esforços no sentido de identificar a autoria dos textos, muitos deles 

inadvertidamente identificados como pertencentes a Gil Vicente, maior nome da 

dramaturgia portuguesa do século XVI, os autos seguem com suas autorias não 

identificadas. Uma das características mais importantes dos autos anônimos é a capacidade 

com que conseguem moldar de forma verossímil e persuasiva o cotidiano da vida do 

quinhentos português através de formas enunciativas as mais diversificadas. É comum, 

pois, vermos nesses autos personagens que através de seu discurso e caracterização 

encerrarem e ensejarem reflexões em si e em nós.  

 Do grupo de 15 autos, publicados em três volumes com cinco textos cada, 

tomamos como objeto de estudo do presente trabalho, o auto Guiomar do Porto texto 

publicado no primeiro volume, de 2007 A–Na composição do auto Guiomar do Porto 

entram valores como o matrimonio, a relação familiar e a honestidade. O texto possui um 

tom bastante cômico e nos incita a observação desses valores sem a seriedade tradicional 

que geralmente é comum no trato desses temas. A narrativa do auto consiste no rapto 

concedido de Guiomar, uma moça burguesa, por parte de seu namorado, ajudado por uma 

                                                      
1 Universidade Federal da Bahia. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1428 

 

alcoviteira a quem vai pagando grandes somas, contra a opinião sensata do criado 

Gregório. A donzela foge da casa do pai, levando todo o dinheiro e bens que consegue 

reunir com a cumplicidade Rodrigo, seu criado parvo, porém astuto, que ao longo da 

historia tenta seduzir Guiomar e termina o auto com uma cantiga determinista do destino 

daquela família tédio do amante, desonra da filha e pobreza do pai. 

 Os primeiros enunciados do texto já aparecem estilizados com provérbios e 

trocadilhos. Os enunciados proverbiais acabam por revelar o contexto cultural do século 

XVI, de forma bastante verossímil. Da boca das personagens Rodrigo e da alcoviteira saem 

a maior parte dos provérbios, que provocam comicidade. Por outro lado, o pai e do 

Gregório, empregado do namorado, de Guiomar, encerram em suas falas ditos proverbiais 

doutrinários e moralizantes exemplo do provérbio proferido por Gregório com a finalidade 

de criticar a lábia astuciosa da alcoviteira: “Pela boca morre o peixe está pela boca vive” (vv. 

290-291). 

Ao longo do texto podemos perceber uma prática de composição teatral, herdada 

da tradição vicentina, em que a construção das personagens se presta a mostrar em sua 

estrutura o comportamento dos indivíduos e o resultado de uma maneira de ser e proceder, 

revelando tipos sociais através da linguagem argumentativa que lhes é peculiar. O estilo de 

linguagem tradicional no teatro do século XVI pode ser explicado como resultante da 

interação viva entre autor e seus personagens, para que estes expressem seu próprio 

linguajar. Isto é o que se percebe, por exemplo, no discurso sobre o comportamento que 

convinha a mulher à daquela  época, muito frequente na tradição teatral de quinhentos que 

se estende aos autos anônimos. 

 Percebemos essas peculiaridades no discurso que é proferido pelo pai da 

personagem Guiomar, do Auto de Guiomar do Porto: 

 
Não cureis de ser guarrida 
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Nem nos ponhais à janela 
a molher que é recolhida 
virtudes vivem com ela 
amiga da honesta vida. 
(Auto de Guiomar do Porto, vv. 583/587, p. 243) 
 

 Enquanto nos autos do dramaturgo Gil Vicente encontramos uma recorrência 

bastante relevante de alegorias apresentadas a partir da construção das personagens, nos 

autos anônimos encontramos apenas personagens tipos extraídas da realidade social, que 

utilizam em seu linguajar de provérbios populares, instaurando em seus discursos uma 

linguagem figurativa. Os provérbios, segundo Ruboul (1993), encontram-se situados no 

campo da alegoria. Alegoria é uma figura retórica que expressa de modo concreto uma 

idéia abstrata. Nesse sentido podemos afirmar que nos autos anônimos ocorre o uso das 

alegorias apenas na linguagem das personagens, uma vez que suas falas trabalham com dois 

níveis de construção de idéias que precisam tornar-se esclarecedoras para aqueles que as 

ouvem ou lêem. 

 Com o uso de provérbios tais personagens expressam uma doutrina moralizante. 

Não raras vezes as falas nesses autos, são proverbiais ou aforísticas.  

 
Do que bom princípio temos  
esperemos boa fim. 
(Auto de Guiomar do Porto, vv. 134-135, p. 226) 
 

 Esse mesmo provérbio também surge no Auto do Caseiro de Alvalade, remodelado 

em sua estrutura: 

 
Quem leva tam bom começo 
Rezão será ter bom fim. 
(Auto de Guiomar do Porto, vv. 1134-135-, p. 226)  
 
  

 No Auto de Guiomar do Porto o referido provérbio é citado pela Alcoviteira, que tem 

como intenção acalmar os ânimos do pretendente de Guiomar, explicando-lhe que sua 
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conquista amorosa terá um bom final.  No Auto do Caseiro de Alvalade o referido provérbio é 

utilizado pelo escudeiro Martim Cardoso, com intenção semelhante, porém com 

construção sintática na negativa ,não pode ter bom fim/ quem teve mal começo. Os provérbios 

aparecem geralmente com sentido contrário No Auto de Guiomar do Porto, deparamo-nos 

com procedimento similar, que serve para fundamentar o diálogo entre a Alcoviteira e o 

namorado. 

 Alcoviteira: Quem espera desconfia.  
Namorado: E quem desconfia não espera 

 Alcoviteira: Porque esperando desespera 
 Namorado:É confiando desconfia 
 Alcoviteira: Senhor, tudo se tempera. 

(Auto de Guomar do Porto , vv 186-190, p.228)  

 
 As ocasiões em que as personagens utilizam os provérbios são quase sempre de fala 

francamente argumentativa: a Alcoviteira quer convencer o jovem pretendente de Guiomar 

que é necessário que ele invista bastante dinheiro em sua conquista amorosa e arremata sua 

argumentação com o dito que é uma recriação do provérbio “quem espera desespera” 

 É importante lembrar que essas recriações proverbiais constituem-se como 

movimentos de subversão que são, em essência, parodístico, pois, como nos diz Bakhtin, 

“o parodiar é a criação do mesmo mundo às avessas” e que “tudo tem a sua paródia, vale 

dizer, um aspecto cômico” (Bakhtin, 1997, p.127). 

 Como é procedimento comum no teatro quinhentista, o tempo presente da 

representação estar imbricado no texto na forma de ditos conclusivos sobre a ordem social. 

  

 No Auto de Guiomar Porto percebemos também algumas referências em tom crítico 

às práticas sócio-políticas da época: 

 
 “Os conselheiros d’agora 
 Aconselham desse jeito.”  
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 (Auto de Guiomar do Porto, vv. 749-750, p. 249) 
 
 “roubemos quem mais puder 
 Como fazem em casa del rei.” 
 (Auto de Guiomar do Porto, vv. 929-930 p. 256) 
 

  

 No Auto Anônimo referido assim como nos outros por nos já analisados 

percebemos que não há predomínio da temática de devoção, embora a linguagem e a 

construção de personagens tenham uma intenção moralizante, respaldado no uso frequente 

da linguagem proverbial.  

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

  Os ditos populares são essenciais para compor a harmonia do texto construindo a 

estrutura argumentativa e persuasiva do texto. Apesar dos textos quinhentistas teatrais 

ainda não serem muito estudados pelos estudiosos da literatura dramática portuguesa, esses 

textos aparecem comumente combinados com outros gêneros discursivos e que, embora 

pareçam possuir estrutura em que prevalecem os lugares-comuns do teatro de quinhentos, 

importa ainda investigar como esses lugares comuns foram utilizados e o porquê dos 

autores recorreram a esses lugares comuns, e quais condições retóricas e enunciativas 

foram utilizados. 

 No caso do auto anônimo, já citado o texto revela com maestria a arte de escutar o 

linguajar do povo, recolhendo a sabedoria das fontes populares, captando-se muito bem os 

meandros culturais daquela época. 
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PARA A INVESTIGAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE FORMA LITERÁRIA E PROCESSO SOCIAL 

EM PORTUGAL A PARTIR DO ROMANCE BALADA DA PRAIA DOS CÃES, DE JOSÉ 

CARDOSO PIRES 

 

Carlos Rogério Duarte Barreiros1 

 

Em A cultura em Portugal, A. J. Saraiva (2007, p.77) afirma: “Partimos da hipótese de 

que uma cultura nacional tem uma certa identidade e uma certa permanência no tempo, 

qualquer que seja a razão disso”. Nesta apresentação, ampliaremos a hipótese de Saraiva 

com outra, mais específica do que a anterior, mas que lhe completa o sentido, na tradição 

da crítica literária materialista: a literatura é uma das formas de expressão da cultura e da 

experiência histórica nacional; nela, é possível observar a recorrência de temas e imagens (para 

usar aqui os termos de Antonio Candido (1975), no primeiro capítulo da Formação da 

Literatura Brasileira) que sugerem esteticamente aquela experiência histórica específica. 

Finalmente, segundo Lucien Goldmann, 

[...] a forma romanesca parece-nos ser a transposição para o plano 
literário da vida cotidiana na sociedade individualista nascida da 
produção para o mercado. Existe uma homologia rigorosa entre a forma 
literária do romance [...] e a relação cotidiana dos homens com os bens 
em geral; e por extensão dos homens com os outros homens, numa 
sociedade produtora para o mercado. (GOLDMANN, 1976, p.16) 

 
Acreditamos que, para a compreensão de temas e imagens recorrentes da literatura 

portuguesa, é fundamental levar em consideração: a) o processo histórico de Portugal; b) 

seus momentos marcantes; c) os processos sociais e econômicos que deram origem à nação 

e à imagem que os portugueses fazem de si mesmos; e d) finalmente serviram de pano de 

                                                           
1 Doutorando na área de Literatura Portuguesa do DLCV (Departamento de Letras Clássicas e 
Vernáculas) da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da Universidade de 
São Paulo (USP). Professor Externo de Literatura Brasileira e Portuguesa na UPM (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie). 
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fundo para as obras que conhecemos hoje. Cremos que é possível identificar, na história da 

literatura de Portugal, ao menos desde o período das Navegações, temas e imagens, mas, 

sobretudo, formas, que é possível interpretar como expressões literárias da experiência 

histórica dos portugueses. Mais do que isso: a crise que Portugal experimenta neste exato 

momento não é de natureza apenas econômico-financeira, mas é também de caráter cultural, 

na medida em que exige dos portugueses – mais uma vez – a revisão da imagem que têm de 

si próprios, retomando a expressão de Eduardo Lourenço (2007), em texto escrito logo 

depois da Revolução dos Cravos.  

Em suma: julgamos fundamental que os pesquisadores da literatura portuguesa 

tenham em vista que as convulsões econômicas, sociais e históricas experimentadas por 

Portugal, nos últimos cem anos, pelo menos, enformaram em certa medida temas e 

imagens da literatura portuguesa. Mais do que isso: nesse período, houve mais de um 

momento grave de revisão da imagem que os portugueses têm de si próprios, como ocorre agora, 

devido aos desdobramentos da crise dos subprimes de 2008.  

Para atar as pontas da análise – da experiência portuguesa intrinsecamente 

ambivalente, entretempos e entre-espaços (SANTOS, 2011), como apresentaremos adiante, 

à expressão literária dado a essa experiência pelos escritores portugueses – apresentar-se-á 

sumariamente a pesquisa em literatura brasileira que inspirou e inspira nossa investigação a 

respeito do romance português Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires.  

Grosso modo, esse pressuposto, o de que o romance é, dentre outras coisas, 

tentativa de dar forma literária a uma experiência histórica específica orientou a incansável 

pesquisa de Roberto Schwarz a respeito de Machado de Assis. Em suas grandes três obras 

– Ao vencedor, as batatas (1992), a primeira; Machado de Assis: Um mestre na periferia do capitalismo 

(1998), a segunda; e Duas Meninas (1997), a última, além de diversos artigos –, o crítico 
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investiga a obra machadiana a partir da perspectiva de que, no Brasil do século XIX, havia 

um grave descompasso entre a vida ideológica das classes dominantes e a realidade 

concreta nacional. No plano das ideologias importadas dos países centrais, trazidas ao 

Brasil pelos jovens estudantes das famílias abastadas, predominavam: a) liberdades 

individuais e ideais humanistas; b) o livre empreendimento, como pano de fundo, na 

verdade a estrutura sobre a qual se erigem aqueles ideais; c) valorização do trabalho 

assalariado (visto como algo dignificante e como meio de ascensão social), por cuja 

exploração o capital é acumulado pela burguesia; e d) finalmente o repúdio à instituição da 

escravidão e seus desdobramentos na sociedade brasileira; no plano da realidade concreta, 

grassavam, em oposição: a) as trocas de favor entre os senhores de terra e os brancos 

pobres sem propriedades, experiência assemelhada à dos europeus (mas jamais idêntica, a 

começar da constatação de que as relações não eram intermediadas pelo salário) e que 

serviu de cenário à comédia ideológica dos romances nacionais do século XIX; b) a 

consciência escravista da classe dominante, que acabava por eivar todas as instâncias das 

relações humanas, entre sujeitos da mesma classe ou de classes diferentes, sejam elas ainda 

relações dos sujeitos com seus bens ou com as instituições públicas ou privadas – tudo já 

investigado pela vasta bibliografia dos intérpretes do Brasil: Sérgio Buarque de Holanda (1987) 

e Caio Prado Júnior (2000), principalmente, além, é claro, da obra da maturidade de 

Machado de Assis, cujos narradores – Brás Cubas e Bentinho Santiago, só pra citar os dois 

mais famosos – contam suas histórias a partir de pontos de vista que, por si próprios, 

alegorizam a experiência nacional na perspectiva das classes dominantes, conferindo às 

grandes obras de Machado um panorama geral do Brasil.  

Para Roberto Schwarz, a tentativa de dar forma literária ao descompasso nacional 

entre ideologias europeias e realidade concreta, cunhada na famosa expressão “as ideias 
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fora do lugar”, legou à nossa tradição literária obras de baixa ou média qualidade, além, 

evidentemente, de obras-primas, como as de Machado de Assis. O que nos interessa 

observar aqui é que em todas elas é possível verificar a tentativa de dar expressão literária à 

experiência nacional. O pressuposto da formação de tradição literária acaba por atar a obra 

de Roberto Schwarz umbilicalmente à de Antonio Candido.  

Com toda humildade, plenamente cientes de que nossa pesquisa em literatura 

portuguesa dá apenas os primeiros passos, é essa tradição de críticos que nos serve 

primordialmente de referência, ainda que nosso objeto de pesquisa seja a literatura 

portuguesa, especificamente o romance Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires. 

Acreditamos que a tradição de crítica literária materialista pode contribuir largamente para a 

investigação da literatura portuguesa e para a compreensão de temas e imagens nela 

recorrentes. Os limites de espaço deste texto certamente imprimirão à nossa análise 

bastante superficialidade; asseveramos, contudo, que as hipóteses que serão levantadas de 

ora em diante serão minuciosamente investigadas e, por mais que precisem de ajustes, 

comporão os princípios norteadores de nossa pesquisa de doutorado, sob a orientação da 

Professora Doutora Marlise Vaz Bridi, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 

Um levantamento cuidadoso dos textos de apresentação da literatura ou da cultura 

portuguesas muito provavelmente levaria algumas recorrências: a primeira, a ideia de que 

Portugal foi impulsionado a desbravar o mar devido à sua posição geográfica; a segunda, certa 

recorrência lexical acenando para os conceitos de mediação ou de intermediação – em que 

Portugal figura como ponto de contato entre nações; a terceira, a associação das 

manifestações culturais portuguesas aos conceitos de conservadorismo ou de atraso; a quarta, 

aquela a que já chamamos em outra oportunidade (BARREIROS, 2010) de “termo 
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complexo da Literatura Portuguesa”: a saudade. Todos esses elementos não se excluem, ao 

contrário, se imbricam: dentre outros motivos, a localização limítrofe de Portugal, os olhos 

postos na América, para lembrar uma frase de Fernando Pessoa, permite que o país seja 

espaço intermediário – de produtos, moedas, povos, culturas e ideias; fazendo par com o 

português aventureiro e desbravador – o Vasco da Gama de Os Lusíadas, ou os primeiros 

perscrutadores do Brasil, descritos por Sérgio Buarque de Holanda nas Raízes do Brasil – 

está o português ocioso, especialmente o da classe dominante, o fidalgo da Torre, da Ilustre 

Casa de Eça de Queirós, ou, mais recentemente o Palma Bravo de O Delfim, de Cardoso 

Pires. Subjacente a todos esses escritores e personagens, a saudade, como descrita por 

António José Saraiva, ocupando o papel efetivo de síntese de elementos tão contraditórios 

como os anteriormente apontados: 

O sentimento chamado saudade caracteriza-se pela sua duplicidade 
contraditória: é uma dor da ausência e um comprazimento da presença, 
pela memória. É um estar em dois tempos e dois sítios ao mesmo tempo, 
que também pode ser interpretado como uma recusa a escolher: é um 
não querer assumir plenamente o presente e o não querer reconhecer o 
passado como pretérito. Do ponto de vista da actividade, é um 
acelerador combinado com um travão simultâneo, se é possível usar 
imagens mecânicas em matéria de tanta subtileza qualitativa. De qualquer 
forma, é um sentimento complexo, mesclado, doce-amargo, pouco 
propício à acção, e não deve ter contribuído pouco para que a 
personalidade portuguesa apareça a observadores estrangeiros como 
desnorteante e paradoxal. (SARAIVA, 2007, p.84) 

 
Não tomemos a saudade ao pé da letra – frase que talvez só possa ser 

completamente compreendida por um falante de língua portuguesa, mas como um topos 

conceitual que perpassa a literatura portuguesa como um todo: a sensação de estar no 

presente e no passado ao mesmo tempo, a sensação de comprazer-se e entristecer-se dessa 

mesma sensação. Acreditamos que, para mergulhar nos sentidos mais profundos da 

literatura portuguesa, é preciso verificar o alcance e a recorrência das imagens e tratos 
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literários dados a esse topos inerente à experiência histórica nacional, síntese de todos os 

outros.  

Para tanto, partamos, assim, de alguns fatos: o primeiro é que, embora possa ser 

chamada de nação empreendedora – só para usar, a título de provocação, um termo 

bastante recorrente no vocabulário corporativo contemporâneo – ao menos nos 

primórdios das Navegações, ao longo do século XV, da conquista de Ceuta, em 1415, à 

chegada à Índia, em 1498, Portugal não pode ser considerada, nos anos que virão a seguir, 

uma nação moderna, exatamente por seu caráter intermediador, do ponto de vista 

econômico. Em outras palavras: os estudos de economia parecem apontar que Portugal 

encalhou na fase mercantil e inicial do capitalismo, por mais que soasse, para os próprios 

portugueses, como nação extremamente dinâmica, na chegada frenética dos navios às 

margens do Tejo, precursora que fora na fase do “capitalismo mercante” (BEAUD, 1987, 

p.31). Eis o duplo movimento: de um lado, a dinâmica da circulação e da intermediação, 

trazendo das colônias os produtos demandados pelo mercado interno europeu, acentuando 

e aprimorando a circulação desses produtos, com o porto de Lisboa como grande ponto de 

troca de mercadorias e riquezas, espaço de encontro dos homens e de troca de suas 

culturas: “trade has been a major force of integration, not only economic but also cultural 

and political” (PERSSON, Kindle Edition); de outro, a imobilidade do encalhamento, se 

quisermos usar uma pequena metáfora, para aludir ao largo, mas dispendioso e fútil, 

usufruto das riquezas geradas pelas especiarias, fortalecendo apenas os setores dominantes 

que contribuíam para o comércio ou aos quais este pagava tributo 

O que tipifica esta época (...) é o facto de o Estado, através da monarquia 
absoluta, controlar firmemente o sistema e funcionar tendo em vista 
assegurar a sua reprodução e a redistribuição de uma grande massa dos 
lucros mercantis ultramarinos pela classe feudal, através de tenças e 
moradias, do pagamento de cargos civis, militares e navais, além da 
própria atividade comercial desempenhada por membros desta classe 
(CASTRO, 1987, p.60) 
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mas sem contribuir para a formação de uma burguesia empreendedora, que 

propusesse a manufatura das matérias-primas:  

em Portugal, devido aos condicionalismos internos, essa acumulação [a 
acumulação primitiva de capital] não teve o efeito de constituir a rampa 
de lançamento para o crescimento das relações capitalistas de maneira 
ameaçadora face às estruturas dominantes cristalizadas no modo de 
produção feudal. (CASTRO, 1987, p.60) 

 
O capital metaforicamente encalhava na praia, diluído aos poucos, como a vaga que 

se aproxima e que se afasta, distribuído à coroa, aos fidalgos e aos burocratas por meio de 

impostos, sem destinação que o fizesse multiplicar-se e ser acumulado e que permitisse a 

modernização dos meios de produção portugueses.  

 
Todos, em Portugal, procuravam viver do comércio da Índia, directa ou 
reflexamente, por intermédio do monarca. O dinheiro era dado à 
aristocracia, e passava desta aos estrangeiros, a quem se compravam 
todas as coisas. O Transporte, pois, destruía a indústria do País, em vez 
de ser, como conviria, o servidor e fomentador da sua indústria, pela 
fixação da riqueza no trabalho nacional. Os Portugueses traziam à Casa 
da Índia os produtos orientais, e os navios estrangeiros vinham buscá-los 
a Lisboa. Mais tarde, os Holandeses não procederam da mesma forma, 
ao despojá-los do monopólio: distribuíam eles mesmos aos mercados 
consumidores, fomentando assim a sua própria marinha, e não a alheia. 
Os Portugueses, pelo contrário, tomavam para si a parte difícil, arriscada 
e dispendiosíssima, do trabalho do Transporte, deixando aos outros o 
melhor proveito. Além disso, levavam à Índia, para os venderem, os 
produtos fabris do estrangeiro, e não produtos seus, pois que os não 
tinham para tal fim. (...) Desta maneira, todo o lucro do seu trabalho ia 
para a finança, o comércio, a agricultura, as indústrias dos demais povos 
europeus. (SÉRGIO, 1978, p.60) 

 
De um lado, o empuxo inovador do tempo, o navio que singra os mares, fazendo 

correr mercadorias e circular riqueza; de outro, a retenção perdulária, que faz Portugal 

perder espaço no cenário mundial em menos de um século – perda já apontada por 

Camões no Epílogo de Os Lusíadas, em que a pátria, “que está metida / No gosto da cobiça 

e na rudeza” –; perda concretamente manifestada na sucessão confusa que levou o trono 

português ao Domínio Espanhol. 
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Do ponto de vista econômico, já apontamos: a fartura dos produtos oriundos das 

colônias, associada ao pacto entre a coroa e setores mais tradicionais e conservadores da 

antiga classe dominante, impedem que haja recrudescimento de uma burguesia forte, que 

modernize a economia portuguesa:  

É certo, ainda, que surgiu uma importante classe burguesa assente 
sobretudo no comércio de produtos exóticos entre os povos longínquos 
e os países europeus, por vezes desenvolvendo até vasta actividade 
financeira. (...) eram seguidas [as famílias burguesas] de um estrato 
burguês médio importante, sobretudo em Lisboa mas também em outros 
pontos do litoral marítimo, de Viana no Norte até Faro, no sul. (...) No 
entanto, esta burguesia não conseguiu alargar a sua incidência económica 
e política de forma a pôr em perigo a dominância das relações feudais, 
ainda que se tivesse tornado indispensável ao sistema português. É que, 
além de não ter possibilidade de passar da esfera da circulação à da 
produção, estava sobretudo ligada ao trato ultramarino, encontrando-se 
por isso numa espécie de dependência-solidária das estruturas político-
militares encabeçadas pela aristocracia; ao mesmo tempo, esta última não 
podia dispensar os seus cabedais, a sua experiência mercantil e financeira. 
(CASTRO, 1987, p.60-61) 

 
Finalmente, nas palavras de Boaventura de Sousa Santos (2011, p.42), a conclusão 

plausível, acrescentando a influência das próprias colônias nos processos sociais que 

ocorreram em Portugal:  

A zona colonial garantiu a independência política de Portugal na zona 
europeia ao mesmo tempo que impediu a constituição de uma burguesia 
nacional e de um projeto nacional de desenvolvimento capaz de garantir 
uma presença central na zona europeia. 
  

Acreditamos, pois, que a condição intermediária de Portugal no processo de 

formação do capitalismo internacional parece guardar raízes nesse momento, em que o país 

se encalha na condição de medianeiro, o middleman na expressão de língua inglesa, uma 

grande nação mercante, que faz circular, mas que não acumula trabalho em suas mercadorias 

– exatamente o oposto do que será moderno fazer, nos séculos seguintes. Assim, no plano 

da vida ideológica, Portugal estendeu tanto quanto pôde – até o século XIX e talvez até o 

XX – a imagem empreendedora que tinha de si devido ao arrojo de sua burguesia 

comercial-marítima e à extensão do império que se formou e que só esboroou na década de 
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setenta do século XX. Com o mesmo afinco, também foi escamoteada, por tanto tempo 

quanto foi possível, a natureza do atraso português – afinal, o que foi ousado no século XV 

deixou de sê-lo em poucas décadas, para se tornar ocupação subalterna, ao menos na 

perspectiva das nações que se tornariam centrais. A afirmação do atraso e sua consequente 

ressignificação, em que assumirá a forma de caráter identitário nacional, terá sua feição 

mais cruel na campanha salazarista de valorização do português das aldeias.  

Do ponto de vista literário, seria fértil investigar em que medida o caráter 

contraditório do Barroco português dialoga com a breve análise feita anteriormente. Mais 

ainda: os sermões de Vieira, por exemplo, podem asseverar as hipóteses levantadas acima. 

Não nos esqueçamos de que a Igreja Católica cumpre papel fundamental na construção da 

vida ideológica do país nesse momento e em todos os seguintes – e de que certamente 

orientou as velas aos ventos de recuperação dos valores medievais mais conservadores, 

acentuando a imobilidade em que já se via metida a nação, em oposição, mais uma vez, ao 

que era moderno fazer nos países que assumem a frente na trilha do capitalismo, 

associando a religião à ética do trabalho. 

Nos séculos seguintes, note-se que o ouro brasileiro e a administração pombalina, 

no século XVIII, em vez de desancorarem Portugal do atraso em que se via, acabaram por 

acentuá-lo. Investigado em pouquíssimas palavras, porque seria impossível analisá-lo por 

completo, devido à escassez do espaço, o papel de Pombal pode ser interpretado, mais uma 

vez, como o de mediador – se não pudermos chamá-lo procrastinador – entre as ideologias 

oriundas dos países centrais do tempo – o despotismo esclarecido –, de um lado, e as 

fundações cada vez mais profundas do medievalismo cristão, de tradição feudal, adverso à 

ideia do trabalho como valor e à da riqueza como predestinação abençoada. O ouro 

brasileiro banha e renova o atraso, que ganha cor e forma de pujança econômica – que de 
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fato existe, mas que se erige sobre uma base cada vez mais frágil. José Saramago contou 

parte dessa história. Talvez a imponência do convento de Mafra seja equivalente à névoa 

que envolve a expectativa pelo retorno de Dom Sebastião; nem o monumento nem as 

nuvens deixam entrever, a não ser a olhos mais atentos, a fragilidade mítica sobre a qual se 

acumula a imagem que os portugueses têm de si mesmos. Eis aí uma expressão marcante 

da duplicidade contraditória, que tempera a vida ideológica dos portugueses das classes 

dominantes: míopes uma vez, veem-se como grande nação adormecida, à espera de um 

messias que assomará das brumas e que lhes fará recobrar a magnitude perdida – talvez 

apenas representada, nunca recuperada de fato na realidade concreta, na dimensão 

exagerada do convento; míopes às avessas, considerarão a si mesmos como tão diminutos 

que não se chamarão europeus, porque verão cair, ao longo dos séculos XIX e XX, toda a 

imensidão do império – primeiro com a independência brasileira, depois com o Ultimato 

inglês, finalmente com as Guerras de Independência dos países africanos, todos os eventos 

maculando a imagem vultosa que os portugueses faziam de si próprios. Essa dupla visada, 

sempre desproporcional, é explicada, mais uma vez, por Boaventura de Sousa Santos (2011, 

p. 33) de forma sucinta: “Há assim um Portugal em sentido amplo e um Portugal em 

sentido restrito. Esta discrepância está na origem do excesso de diagnóstico: foi sempre a 

partir do Portugal em sentido amplo que se diagnosticou o Portugal em sentido restrito”.  

Não parece estranho que seja exatamente nos séculos XIX e XX que caia o vulto 

do império português, sustentado desde os tempos das caravelas. O advento da 

Modernidade escancara o atraso aos olhos lusos, como se os esbofeteasse – e é aqui que 

cumprem papel fundamental escritores como Garret e Herculano, para citar apenas dois, 

investigando as origens da vida nacional, à cata dos elementos populares e ancestrais que 

transcendam a falência das crises políticas da primeira metade do século XIX; também na 
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porção final do século ganharão porte as análises de escritores como Eça de Queirós e 

Antero de Quental – todos, em suma, cada um à sua maneira, à procura da verdadeira alma 

portuguesa, anterior aos desastres, para que se possa corrigi-la e colocar a nação nos trilhos 

da modernidade.  

Ora, todos os fatos descritos anteriormente podem ser resumidos na frase lapidar 

de Boaventura de Sousa Santos: “Durante muitos séculos, Portugal foi simultaneamente o 

centro de um grande império colonial e a periferia da Europa. Reside aqui o elemento 

estruturante básico de nossa existência coletiva” (SANTOS, 2011, p.22). Trata-se de 

afirmação singela e de longo alcance, na medida em que nos dá a exata medida da 

experiência contraditória fundante da existência coletiva portuguesa – a condição 

semiperiférica, certamente registrada na literatura de diversas formas.  

Alcançamos agora o período e a obra que mais diretamente nos interessam: o 

século XX e a Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires, publicada pela primeira vez 

em 1982. De saída, o romance pode ser considerado uma espécie de balanço amplo do 

período salazarista – cuja campanha de rejeição à Europa tomou ares de exaltação 

nacionalista e levou a pretensa “especificidade de Portugal” ao “paroxismo de mito 

fundacional” (SANTOS, 2011, p.47). O sucesso do fechamento de Portugal à Europa e aos 

Estados Unidos – na máxima salazarista dos “orgulhosamente sós” – e a valorização do 

português campesino, da aldeia, bem como a mediação do Estado forte nos conflitos entre 

capital e trabalho – na incipiente indústria que se formara – alcançou seu limite em 1969, 

ano da crise que culmina com os Cravos de 1974 (SANTOS, 1990).  

Acreditamos que a experiência sempre intermediária dos portugueses é o princípio 

formal que estrutura a Balada da Praia dos Cães, desde que se leve em consideração que a 

década de oitenta do século XX foi período grave de revisão da imagem nacional. 
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Primeiramente, porque se trata, como revela o subtítulo, de uma “dissertação sobre um 

crime”, como se não fosse possível registrar a experiência semiperiférica portuguesa na forma 

literária tradicional do romance. No mais, como escrever romance num país cuja burguesia 

jamais se consolidou completamente, até hoje?2 O debate a respeito do gênero a que 

pertence a Balada, não só pelo subtítulo, mas por outros elementos, que apresentaremos a 

seguir, parece levar sempre à constatação de que a obra em si está posta nos limites entre a 

ficção e a não ficção. Aliás, a leitura de outros textos de José Cardoso Pires, como a Cartilha 

do Marialva, para dar apenas um exemplo, assevera ainda mais essa feição limítrofe das 

obras. 

Da mesma forma, outros elementos paratextuais acumulam-se de modo a 

confirmar a hipótese de que a obra navega nos confins da ficção e da realidade: nas 

primeiras páginas da Balada, chama a atenção do leitor o laudo cadavérico de Luís Dantas 

castro, em itálico; há uma segunda folha de rosto, em que se pode ler o subtítulo já citado 

anteriormente; as formas de destacar textos dentro do texto parecem não ter limites: 

fragmentos entre colchetes, para fazer apontamentos gerais sobre a vida das personagens; 

outros com alinhamento deslocado e título em letras garrafais, para indicar a citação de 

textos da imprensa; indicações de diálogo que lembram as de textos teatrais; notas de 

rodapé, escritas pelo autor; as supostas transcrições de depoimentos; as indicações das listas 

dos relatórios oficiais da investigação, iniciadas por marcadores; o apêndice final – e, o que 

se deveria citar antes de todos os elementos, o fato de o romance ser “baseado em fatos 

reais”, embora fuja a eles o tempo todo. 

                                                           
2 “Na União Europeia, Portugal tem e terá empresários e trabalhadores, tem e terá capital e 
trabalho, mas não tem e não terá uma burguesia nacional, enquanto actor político e coerente, 
credível e eficaz”. (SANTOS, 2011, p.51).  
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Acreditamos que o estado intermediário entretempos e entre-espaços – expressão 

que tomamos, mais uma vez, a Boaventura de Sousa Santos (2011, p.38) – que é 

característico de Portugal, com os olhos no passado e no futuro, com um pé no mar e 

outro na Europa, ganha expressão na Balada de José Cardoso Pires. Adorno afirma (2003, 

p.57) que, no século XX   

 
Se o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista [do século 
XIX] e se [quiser] dizer como realmente as coisas são, então ele precisa 
renunciar a um realismo que, na medida em que reproduz a fachada, 
apenas auxilia na produção do engodo. A reificação de todas as relações 
entre os indivíduos, que transforma suas qualidades humanas em 
lubrificante para o andamento macio da maquinaria, a alienação e a 
autoalienação universais, exigem ser chamadas pelo nome, e para isso o 
romance está qualificado como poucas formas de arte. (ADORNO, 
2003, p. 57) 
     

Acreditamos, finalmente, que a Balada da Praia dos Cães “diz realmente como as 

coisas são” porque abandona o realismo característico dos romances do século XIX e 

mergulha na experiência portuguesa única do estar em dois tempos e lugares ao mesmo tempo – por 

si só uma experiência histórica concreta real que beira o ficcional. O engodo, no caso 

português – que precisa sempre ser investigado cuidadosamente, porque não corresponde 

ao dos países centrais – está nas miopias citadas acima e que sempre serviram aos interesses 

das classes dominantes: sempre a desmesura do tamanho da nação, grande demais para ser 

pequena (por causa das conquistas do passado e da expectativa que assomar 

grandiosamente no futuro), ou pequena demais para ser Europa (por causa das ocorrências 

dos séculos XIX, XX e XXI, talvez, inclusive, as dos últimos anos). A impossibilidade de 

ver-se no presente, sem as miopias brumosas do passado ou do futuro, é um dos temas que 

ganham forma na Balada da Praia dos Cães – exatamente nas passagens em que os discursos 

literário, oficial, jornalístico, oral, político, judiciário e amoroso se imbricam, numa 

combinação que sugere um crime a solucionar, uma obra a concluir e um projeto de país a formular. 
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Há, apenas a título de exemplo, diversas passagens de inspiração no cinema, com flash-backs 

curtos, especialmente nos interrogatórios policiais a Mena, sugerindo que as ações passadas 

se atualizam por meio do discurso e por sua repetição – o pedido insistente do Covas à sua 

prisioneira. O fetiche de Covas por sua unha e por Mena, nas fotos, sugerem também a 

reificação dos sujeitos – em Portugal, sempre intermediada pelo Estado que, à moda de um 

Big Brother, deixa espalhadas imagens de Salazar em todos os espaços, como se aquela 

presença supostamente redentora e paternal fizesse a mediação entre o passado e o futuro, 

aludindo ao Portugal das raízes – daí a valorização do português das aldeias –, projetando 

Portugal orgulhosamente só no futuro, por meio da reedição do insistente do passado. 

A Balada da Praia dos Cães pode ser entendida, pois, como dissertação inconclusa da 

nação portuguesa, prestes a abraçar, nos anos que viriam, as maravilhas da abertura à 

sociedade do consumo, por meio do ingresso na União Europeia, supostamente deixando 

para trás o projeto imperial e atrasado, incorporando-se a outro, europeu, que ao menos 

parearia a nação às chamadas centrais, instalando-a, ao menos, no presente. Intento 

malogrado, como se pode observar nos jornais dos últimos meses, apesar das recentes 

medidas de “austeridade fiscal e financeira” de Portugal (SANTOS, 2011). Talvez haja 

ainda cadáveres encalhados nas praias portuguesas, de sapatos trocados, como sugere a 

Balada: o empréstimo das ideologias estrangeiras, sem um olhar sadio a respeito das 

especificidades da formação da economia e da sociedade portuguesas, trará mais mazelas e 

confusão do que proposições efetivas para o destino da nação (aliás, como ocorre, dadas as 

devidas diferenças, também no Brasil); a revisão da imagem que os portugueses têm de si 

mesmos se faz necessária exatamente para que possam traçar, segundo sua própria cultura, 

projetos nacionais para si próprios e alternativas para a própria Europa, como sugere a 

última obra de Boaventura de Sousa Santos. 
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Mas, para concluir, restrinjamo-nos à literatura: é esta identidade em suspenso, 

entre o passado e o futuro, entre o aqui e o lá, que ganha expressão literária na Balada da 

Praia dos Cães, inscrevendo este romance e seu autor na categoria dos mais relevantes da 

literatura portuguesa do século XX. 
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 AS CARTAS CHILENAS: TESTEMUNHO SATÍRICO DO PODER EM MINAS NO 

FINAL DO SÉCULO XVIII 

                     Carlos Versiani dos Anjos1 

 
 

1- AS CARTAS CHILENAS E O CONTEXTO HISTÓRICO DO SEU 

APARECIMENTO E CIRCULAÇÃO EM MINAS NO FINAL DO SÉCULO 

XVIII 

 

 As Cartas Chilenas vieram a público, pela primeira vez, na primeira década dos 

oitocentos, através de um contemporâneo dos poetas inconfidentes, Luiz Saturnino da 

Veiga, que possuía duas cópias manuscritas das Cartas, sendo que uma delas continha a 

assinatura do próprio Tomás Antônio Gonzaga. Tratava-se de um conjunto de 13 cartas, 

em duas séries, sendo que as últimas de cada série se encontravam inacabadas. As 13 cartas 

eram precedidas pela Epístola a Critilo, que seria mais tarde atribuída a Cláudio Manoel da 

Costa.  

 Apesar da assinatura de Gonzaga em uma das cópias, logo abaixo da indicação do 

local e data (Vila Rica, 9 de fevereiro de 1789),  quando de sua primeira edição, pela Minerva 

Brasiliense, em 1845, vários estudiosos que então faziam a crítica da literatura brasileira 

contestaram esta autoria. A polêmica se arrastou até meados do século XX, quando os 

argumentos em favor da autoria de Tomás Antônio Gonzaga se mostravam já 

incontestáveis, pelo trabalho de pesquisadores, poetas e filólogos, entre eles Rodrigues 

                                                           
1 Carlos Versiani dos Anjos é doutorando em Literatura Brasileira, na UFMG, sob a orientação do 
Prof. Dr. José Américo Miranda. 
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Lapa e Manuel Bandeira, através de análises estilísticas e de conteúdo, mas também a partir 

do estudo das possíveis motivações pessoais e ideológicas do autor (OLIVEIRA, 1972, p. 

13-37). 

 As Cartas, em linguagem satírica, narram os desmandos e mazelas do governo de 

Luiz da Cunha Menezes, o “fanfarrão Minésio”, que governou a capitania de Minas entre 

1783 e 1788. Segundo as análises mais confiáveis, teria sido escrita entre meados de 1788 e 

início de 1789, do final do governo Cunha Menezes ao início do governo do Visconde de 

Barbacena, período em que as conversas sobre um possível levante de Minas contra a 

metrópole portuguesa começavam a se articular, atingindo número maior de adeptos, se 

configurando realmente em um plano de sedição. Este contexto histórico levou a 

julgamentos apressados, por parte da historiografia e da própria crítica literária, seja 

forçando um caráter revolucionário às Cartas, que circulariam com o objetivo explícito de 

fomentar as idéias de sedição, seja pelo movimento contrário, de tentar retirar das Cartas 

qualquer conteúdo revolucionário, pela análise de trechos que reforçariam o caráter 

conservador, no máximo reformista, do autor.  

 

2) AS MOTIVAÇÕES PESSOAIS E⁄OU POLÍTICAS DAS CARTAS CHILENAS 

 

 Tomás Antônio Gonzaga, durante todo o governo de Cunha Menezes, seria a 

segunda maior autoridade da capitania de Minas Gerais, como Ouvidor-Geral.  E nesta 

função teve várias disputas e entreveros administrativos com o governador. Gonzaga 

sempre se colocava como profundamente legalista, combatendo os desmandos do 

“fanfarrão Minésio”, em ações de governo que feriam o status quo, as leis que regiam as 

relações sociais, políticas e administrativas na capitania de Minas. Mas haveria também 
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motivações de ordem pessoal na contundência da sátira de Gonzaga. Trata-se de uma 

disputa amorosa do poeta com o governador, pelos favores de outra Marília, a Marília 

loura, Maria Joaquina Anselma de Figueiredo, que em nada faria transparecer a aura casta e 

ingênua da primeira, mas também daria o ar de sua graça, de forma pouco discreta, no 

clássico Marília de Dirceu:  

 Eu sei, Marília, 
 Que outra Pastora 
 A toda hora, 
 Em toda a parte 
 Cega namora 
 Ao teu Pastor. 

 (GONZAGA, 1998, lira XVII). 

  
 Mas tanto a vocação legalista de Gonzaga quanto às motivações consideradas 

menores, de ordem pessoal, não podem retirar das Cartas Chilenas o seu caráter  

contestatório e testemunhal, de uma realidade que expressava a própria dissolução ou 

degradação do sistema colonial português. O propalado conservadorismo de Gonzaga nas 

Cartas Chilenas não elimina a densidade da sua sátira sobre a desagregação da sociedade 

colonial, nos moldes pensados pelas normas do Antigo Regime, com a ruptura do status quo 

da administração colonial em Minas Gerais: seja pela ascensão social das classes inferiores, 

pela dissolução dos costumes herdados do Império português, ou pelo crescente processo 

de autonomia política e cultural. Tampouco elimina o fato de que as Cartas Chilenas seriam 

apenas uma peça do mosaico de insatisfação dos habitantes das Minas, e de suas pessoas 

mais influentes, como Gonzaga, então capazes de agir de forma contestatória, e liderar uma 

ação coletiva pela transformação da capitania. Em alguns trechos das Cartas, o próprio 

Gonzaga assumiria a posição de protagonista de sonhadas transformações: 
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 Eis aqui, Doroteu, o como, às vezes 
 Infames testemunhos se levantam 
 Às pessoas mais sérias: só Deus sabe 
 O que também dirão do teu Critilo! 
 Mas tu, prezado Amigo, não te aflijas, 
 Que tudo é desta classe, e, se viveres 
 Ainda o hás de ver obrar milagres. 
 (PROENÇA FILHO, 1998, p. 838). 

 

 
3) O CARÁTER REVOLUCIONÁRIO DO RELATO TESTEMUNHAL DAS 

CARTAS CHILENAS 

 

 Dependendo do enfoque e das circunstâncias em que são analisadas as Cartas, 

inclusive conforme se acentue ou se atenue alguns conceitos contemporâneos, Gonzaga 

tanto pode ser considerado um ranzinza conservador como um combativo revolucionário. 

De fato ele se revelaria "conservador" quanto à ascensão social e participação política das 

camadas inferiores. Mas o preconceito classista, ou estamental, de Gonzaga encontra 

sustentação até mesmo em Voltaire, na indisposição deste para com a burguesia e a massa 

ignara, preconizando um governo de "grandes", cujo requisito fundamental seria a 

formação intelectual ilustrada. Os títulos ou méritos não seriam herdados, mas adquiridos 

na Universidade e no círculo letrado dos "homens bons".  

 Influências mais revolucionárias também atravessariam o Atlântico, no final do 

século XVIII, em direção às Minas. Em alguns poemas dos letrados mineiros vê-se repetir 

o pensamento então corrente na sociedade francesa, principalmente entre a "basse 

litterature" e os filósofos mais radicais, segundo o qual o talento, a virtude e o bom gosto 

seriam totalmente independentes da posição social. Só que este pensamento no Brasil 

assumiria dimensões próprias da situação colonial, que não era o caso francês. No 
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imaginário das pessoas que afirmavam na colônia essa natureza igualitária dos dons, a 

"irracional" pretensão de se monopolizar o talento não se devia a uma oligarquia local, à 

qual estas mesmas pessoas pertenciam, mas à idéia, também imposta pelo sistema de 

exploração colonial, da capacidade individual ser proporcional à quantidade de sangue 

nobre europeu. Esta era uma premissa que os "brasileiros" das últimas décadas do século 

XVIII começavam explicitamente a refutar. Como é o caso de Cláudio Manuel da Costa, 

quando diz, no poema Vila Rica: “Não faz a pátria o herói, nascem de aldeias/ almas 

insignes, de virtudes cheias” (PROENÇA FILHO, 1996, p. 418). Ou então do Alvarenga 

Peixoto, neste fragmento de uma ode apreendida no processo da Devassa:  

 "A herdada nobreza  
  Aumenta, mas não dá merecimento; 
  Dos heróis a grandeza  
  Deve-se ao braço, deve-se ao talento". 

 (PROENÇA FILHO, 1996, p. 981). 

 
 O próprio Tomás Antônio Gonzaga, domando os seus muitos preconceitos  

"europeus", endossaria o coro de Cláudio e do 'mazombo" Alvarenga, nestes 

surpreendentes versos, presentes no seu insuspeito Marília de Dirceu: 

 "O ser herói, Marília, não consiste 
  em queimar os impérios. Move a guerra, 
  espalha o sangue humano, 
  e despovoa a terra 
  também o mau tirano. 
  Consiste o  ser herói em viver justo: 
  e tanto pode ser herói o pobre,  
 como o maior Augusto". 
 (GONZAGA, 1998, lira XXII). 

 
 A aproximação ideológica de Critilo com o iluminismo europeu já evidencia-se na 

própria obra que inspirou, ao que tudo indica, a estrutura das Cartas Chilenas. Trata-se das 

Cartas Persas, do filósofo Montesquieu, autor que figurava na biblioteca de todos os 
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chamados poetas inconfidentes. Nesta obra, publicada anonimamente em 1721, ele narra a 

visita de dois amigos persas a Paris, durante o reinado de Luiz XIV, criticando, por meio 

desta narrativa, a corrupção da sociedade, dos costumes, da administração política, no auge 

do absolutismo da monarquia francesa. A ligação ideológica com o iluminismo transparece, 

aliás, por todo o poema, como na forma em que demonstra a irracionalidade da 

administração do Fanfarrão:   

 Meu caro Doroteu, os sapateiros 
 Entendem do seu couro; os Mercadores 
 Entendem de fazenda; os Alfaiates 
 Entendem de vestidos; enfim todos 
 Podem bem entender dos seus ofícios; 
 Porém querer o Chefe, que se formem  
 Disciplinadas tropas de tendeiros,  
 De moços de tabernas, de rapazes 
 E bisonhos roceiros, é delírio.       
 Que o soldado não fica bom soldado 
 Somente porque veste a curta farda, 
 Porque limpa as correias, tinge as botas 
 E, com trapos, engrossa o seu rabicho. 
 (PROENÇA FILHO, 1998, p. 835). 

 

 Apesar de alguns lampejos revolucionários, seria a grande carga racional e legalista 

das argumentações de Gonzaga que iria conferir a ele um caráter "liberal", se atermos aos 

moldes do "liberalismo político" ascendente na Europa. Seus ataques ao governo de Cunha 

Menezes se baseavam não apenas na pouca observância das leis por parte do governador. 

Muito mais que a desobediência às leis lusitanas, tratava-se de uma desobediência aos 

direitos naturais do homem, sobre os quais vinte anos antes Gonzaga havia obtido o título 

de doutor, produzindo o primeiro "Tratado de Direito Natural" em língua portuguesa.2 O 

                                                           
2 No intróito ao "Tratado", dialogando com um leitor imaginário, e esbanjando talento, vaidade, e 
bom-humor, o jovem Gonzaga se refere ao seu pioneirismo na área: "Se disseres que nada do que 
eu digo é meu, para me tirarem a gloria de ser eu o primeiro que escrevo nesta matéria entre os 
Portugueses, ao menos não me negarás que li o que talvez não terias feito em idade mais avançada, 
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fanfarrão desobedecia, conforme os versos de Critilo, à maior lei do iluminismo europeu, 

que era a lei da Razão humana, à qual se contrapunha o domínio das paixões.  

 Em sua verve legalista, Gonzaga não se constrangia em defender mesmo aqueles a 

quem, pela hierarquia ocupada, supostamente menosprezava. No episódio em que narra o 

confisco dos "carros" dos tropeiros para buscar pedras que serviriam à construção da 

cadeia, ele pergunta: "Os homens que tem carros, e os que vivem/   De viveres venderem, 

são acaso /Aos mais inferiores nos direitos?" (PROENÇA FILHO, 1996, p. 825). Critica 

inclusive o castigo exagerado aos escravos fugidos, “Que não têm mais delitos que 

fugirem/ Às fomes e aos castigos, que padecem/ No poder de senhores desumanos " 

(PROENÇA FILHO, 1996, p. 815).   

 É bem verdade que as Cartas Chilenas não chegam a refutar a questão da autoridade 

monárquica sobre a colônia portuguesa, mesmo porque o objetivo explicitado era o de 

narrar as improbidades do governo Cunha Menezes. Mas com certeza elas são reveladoras 

de uma situação de insustentabilidade da vida em colônia, de certas injustiças que se 

praticavam em nome da mesma Coroa que ditava as leis. Escritas provavelmente a partir do 

final do governo Cunha Menezes, e interrompidas com as primeiras delações da 

"Inconfidência",3 as Cartas mostram uma realidade completamente distinta da época em 

que foram escritos os citados poemas de Cláudio Manoel e Alvarenga Peixoto. São 

importantes por refletir parte do desmoronamento em que se encontrava a racionalidade 

calcada na rigidez estamental.  

                                                                                                                                                                          

tendo talvez para isso razões a que ainda não me vejo sujeito. (...) Se quiseres também seguir a 
conduta dos que imaginam que não podem fabricar o seu trono, se não o firmarem nas ruínas dos 
outros, segue o teu gênio muito embora, que te seguro não te responder uma só palavra porque, se 
for justa a tua censura, amo a verdade, e não cairei no novo erro de a pretender iludir; se não o for, 
como todos conhecerão a tua sem razão, não gastarei em mostrá-la o meu precioso tempo." LAPA, 
1957. 
3  Hipótese admitida tanto por LAPA, 1958, quanto por OLIVEIRA, 1972.  
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 Apesar das questões pessoais, que o faziam realmente odiar o indivíduo Cunha 

Menezes, o que se observa nas entrelinhas das Cartas é também uma discussão filosófica 

sobre o "bom governo", partindo de alguém que há mais de vinte anos se interessava pelo 

assunto. Embora no seu Tratado de Direito Natural Tomás Antônio Gonzaga defendesse a 

monarquia absoluta como único sistema viável de governo, ali mesmo já admitia a eleição 

dos monarcas pela vontade livre dos povos.4 Talvez Critilo até vislumbrasse, enquanto 

escrevia sua obra satírica, a proximidade de um tempo em que deveria utilizar mais 

amplamente seus conhecimentos. Afinal, foi quase unanimidade no depoimento dos 

conjurados da "Inconfidência" que Gonzaga formava, "em sua casa, as leis para a nova 

república que se havia de levantar". E isto na mesma época em que, acredita-se, ainda 

estava em curso a elaboração das Cartas Chilenas.  

 Curiosamente, o tom mais radical das Cartas Chilenas não se encontraria nas linhas 

das mesmas, e sim na Epístola a Critilo, escrita por Doroteu, o Cláudio Manuel, seu 

interlocutor, possivelmente após este haver lido as sete cartas primeiras. É aceitável que a 

obra de Gonzaga possa ser analisada somente enquanto expressão de um desejo de volta a 

um modelo anterior à época do "Fanfarrão", antes das proibições do decreto real de 1785, 

num tempo em que as autoridades locais viveriam em harmonia com os governadores 

enviados pela coroa.5 Na Epístola a Critilo, porém, vê-se claramente a perspectiva da 

                                                           
4
 LAPA, 1957. "Tratado de Direito Natural", Livro II, cap. 8. Em outra passagem, depois de 

concordar com a eleição divina dos reis, o jovem filósofo afirmaria num lampejo iluminista: "... isto 
não quer dizer que o Rei pode fazer tudo quanto lhe parecer, porque isto seria ser sequaz de 
Machiavello, o qual afirmou que ao Rei era lícito tudo quanto lhe agradava, e assim o pôs de tal 
sorte senhor dos bens, das honras e das vidas dos vassalos (...) Este erro é também nocivo à 
sociedade, pois é fazer aos reis absolutos e tiranos. O rei é um ministro de Deus para o bem; o fim 
para que ele se pôs foi a utilidade do seu povo; logo, lhe não ser lícito obrar acção alguma de que 
deste se siga o dano e ruína". (Livro II, cap. 7, p. 14.)  
5
 O decreto de D. Maria I proibia todas as fabricas e manufaturas que pudessem existir na colônia, e 

qualquer tipo de desenvolvimento econômico que não se enquadrasse ao antigo projeto de 
colonização. O governador que antecedeu ao Cunha Menezes, D. Rodrigo de Menezes, era amigo 



 Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN ---- 

 

 1457 

construção de um novo tempo. A Epístola lançaria suas farpas não apenas a Cunha 

Menezes e seu séquito, mas a todos os chefes pelos quais "o despotismo impera, e reina".  

Nela não se encontra meias palavras para dizer da desgraça "Dos míseros vassalos, que 

honrar devem/ de um Tirano o poder, o trono, o cetro" (PROENÇA FILHO, 1996, p. 

789-794). 

 As palavras de Doroteu são menos pessoais e mais universais, portanto mais fortes 

ideologicamente. Ele colocaria nas mãos de Critilo a redenção da "humanidade", que 

"enfim desagravada” 

  
"Das injúrias, que sofre, por teu braço 

  Os ferros soltará, que desafrouxa 
  Tintos do fresco, gotejado sangue (...)   
  Trata-se aqui da humanidade aflita; 
  Exige a natureza os seus deveres” 
 (PROENÇA FILHO, 1996, p. 790) 

 

 O abandono de um povo que vive do seu soberano tão distante é salientado na 

"Epístola" como obstáculo intransponível à boa fortuna, pois "gozar da sombra do copado 

tronco/ É só livre ao que perto tem o abrigo / dos seus ramos frondosos..." (PROENÇA 

FILHO, 1996, p. 793). Esta seria uma versão à metáfora usada por Critilo na 5a. carta, e 

que expressava também uma insatisfação com a situação colonial:  

  
  Infeliz, Doroteu, de quem habita 
  Conquistas do seu dono tão remotas! 
  Aqui o povo geme, e os seus gemidos  
  Não podem, Doroteu, chegar ao trono; 
  E se chegam, sucede quase sempre 
  O mesmo, que sucede nas tormentas, 
   Aonde o leve barco se soçobra, 
   Aonde a grande Nau resiste ao vento. 
 (PROENÇA FILHO, 1996, p. 831). 

                                                                                                                                                                          

dos letrados e da elite local, e chegou a solicitar ao rei a instalação em Minas de fábricas de ferro, de 
um Correio independente e outras benfeitorias que diziam respeito mais às necessidades locais que 
aos interesses metropolitanos.  
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 Mas é na força de um grito exaltado e provocativo de Doroteu que pode se 

perceber todo o alcance de sua indignação: Somando à sua voz as vozes aprisionadas das 

Minas, em seu desejo insatisfeito de autonomia: Ó senhores! Ó Reis! Ó Grandes, quanto / 

São para nós as vossas Leis inúteis! (PROENÇA FILHO, 1996, p. 794). Será que inúteis 

apenas porque não cumpridas pelos governantes, ou inúteis também por não servirem mais 

às verdadeiras aspirações dos povos daquele "país"?  

 

4) LITERATURA, HISTÓRIA E MEMÓRIA: ABORDAGENS POSSÍVEIS NO 

CONTEXTO DAS CARTAS CHILENAS 

 

 As Cartas Chilenas trazem o testemunho de um período de grandes transformações 

políticas e sociais na capitania de Minas Gerais, principalmente em sua capital e centro do 

poder político-administrativo, Vila Rica. São narradas por parte de alguém que, pelo lugar 

ocupado e pela sua intelectualidade, conhecia de perto os meandros do poder na capitania, 

e a própria tessitura econômica, social, política e cultural da sociedade mineira do final do 

século XVIII. Lógico que é um relato testemunhal subjetivo, carregado de interesses 

pessoais e ideológicos, mas que não deixa de revelar para os olhos do presente um tipo de 

visão aproximada da realidade efervescente daquele período histórico.  

 Fazendo uma analogia com o pensamento de Benjamim, extraído da obra Magia e 

Técnica, Arte e Política (BENJAMIN, 1994, p. 197-221), Gonzaga pode ser considerado um 

narrador sábio, porque sabe o que aconteceu, conta histórias da própria experiência vivida 

no governo Cunha Menezes, e um narrador hábil, porque sabe contar, de forma agradável, 

envolvente e poética. Neste sentido, se aproximaria do narrador dos tempos antigos, 
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valorizado por Benjamin. Mesmo que sua narrativa se prenda a muitas explicações, o que o 

afasta do narrador ideal de Benjamin, sua sátira também persegue, como na épica, uma 

moral da História. Gonzaga quer dar conselhos, como o narrador sábio descrito por 

Benjamin, e não apenas para poucos casos, como nos provérbios, mas para muitos; quer 

universalizar o seu testemunho, quer inscrever a História narrada na História do mundo, e 

por isto suas palavras contêm a chamada arte de narrar. O lugar de onde fala pertence a um 

tempo em esta arte não estaria ainda em extinção, ainda vigoraria plenamente.  

 Se seguirmos, por outro lado, a classificação de Halbwachs (HALBWACHS, 2008), 

para quem a memória de uma sequência de acontecimentos subsiste quando os relatos 

pertencem ou dizem respeito aos atores que os vivenciaram, que deles comungam sentido e 

experiência, Gonzaga na verdade realiza este testemunho da Memória, porque escreve no 

calor dos acontecimentos, num momento em ainda não se havia decomposto a memória 

social daquilo que narra. A memória coletiva do que é relatado na sátira de Gonzaga 

pertence aos diferentes grupos que participam do universo narrado. Mas hoje, quando se 

transforma num objeto de estudo da História de uma sociedade passada, seu texto passaria 

a pertencer a todos e a ninguém, se tornaria mais universal e menos comunitário, menos 

subjetivo. Gonzaga comunga, em sua narrativa, das impressões que o grupo de letrados a 

que pertence tinha da sociedade mineira, ao tempo de Cunha Menezes. Mas quando posta 

no quadro da História de Minas Colonial, ou da História da Literatura, sua narrativa atinge 

um patamar universalizante.  

 Já a discussão sobre os “lugares de memória”, posta pelo Pierre Nora (NORA, 

1993), também encontra bastante aplicabilidade na análise das Cartas Chilenas. A obra, todo 

o tempo, faz referência a objetos, monumentos, estruturas, tradições, que se preservam 

materialmente ou imaterialmente na memória contemporânea. Lugares que se manifestam 
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simultaneamente nos três sentidos possíveis da palavra (como estrutura material, simbólica 

e funcional) o que os tornaria, segundo Pierre Nora, fragmentos vivos da memória. Pode-

se citar um exemplo bastante ilustrativo, quando Gonzaga narra a sua passagem apreensiva 

em frente à Ponte dos Contos, onde se sentavam pessoas que se divertiam falando da vida 

alheia. A mesma ponte está lá, cumprindo a função de ponto de descanso dos transeuntes, 

mas também de lugar estratégico, em rua de grande movimento, para quem gosta de se 

divertir comentando a vida de quem passa.  E até os dias de hoje, a Ponte dos Contos 

continua a carregar esta aura simbólica de local de fofoca e diversão.    

 No meio desta terra há uma ponte, 
 Em cujos dois extremos se levantam 
 De dois grossos rendeiros as moradas; 
 E, apenas, Doroteu, o sol declina 
 A descansar de Tétis no regaço, 
 Neste agradável sitio vão sentar-se 
 Os principais marotos e, com eles, 
 A brejeira família de palácio. 
 Aqui, meu bom amigo, aqui se passam 
 As horas em conversa deleitosa: 
 Um conta que o ministro, à meia noite, 
 Entrara no quintal de certa dama; 
 Este chama a Simplício caloteiro 
 Que o seu dinheiro guarda. Enfim, amigo, 
 Aqui, aqui de tudo se murmura. 
 
 Por este sítio, pois, passei há pouco 
 Cuidando que, por ser mui cedo ainda, 
 Não toparia a corria dos marotos. 
 Mas, apenas a vi, fiquei tremendo 
 Qual fraco passageiro, quando avista, 
 Em deserto lugar, pintadas onças. 
 Contudo, Doroteu, criei esforço 
 E fui atravessando pelo meio, 
 Rezando sempre o credo e, por cautela, 
 Fazendo muitas cruzes sobre o peito. 
 Apenas me salvei daquele risco, 
 Um suspiro soltei, que encheu os ares, 
 E, voltando o semblante para o sitio, 
 Em que os tais mariolas se assentavam, 
 Meneando a cabeça um par de vezes 
 E soltando um sorriso, em ar de mofa, 
 Dentro do meu discurso, assim lhes falo: 
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 "Vocês, meus mariolas, meus tratantes, 
 Estão contando histórias das pessoas 
 De quem não são afetos, por que as levem, 
 Aos ouvidos do chefe, os seus lacaios; 
 Pois eu também já vou contar verdades, 
 Em que possam falar os homens sérios 
 Inda daqui a mais de um cento de anos. 
 (PROENÇA FILHO, 1996, p. 877-878). 
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CONFLUÊNCIAS: A FARSA DE INÊS PEREIRA E A MULHER 

MEDIEVAL 

 

Cássia Alves da Silva1 

 
 

Sabe-se que a Farsa de Inês Pereira, apresentada pela primeira vez em 1523, é 

considera obra-prima de Gil Vicente. Período em que a Idade Média dá lugar ao 

Renascimento. A personagem principal, Inês Pereira, é o reflexo dum mundo em transição, 

no entanto, as demais personagens deixam nítida a presença de fortes elementos medievos 

na farsa. Inês recusa o papel feminino imposto pela sociedade e questiona o seu destino, 

enquanto as demais mulheres da obra exercem o papel de influenciá-la a trilhar o caminho 

tradicional. São essas: a mãe de Inês, a alcoviteira e Luzia. Esta, embora tenha uma 

participação mínima na peça, enfatiza a importância do casamento para a mulher, 

considerando o homem como um bem, sem o qual o sentimento de alegria quase não 

aparece. A partir disso, observamos na obra remanescências do medievo no início do 

século XVI, tendo como foco, principalmente o casamento e a família. 

Para entendermos como acontece essa remanescência do perfil feminino medieval na 

obra vicentina, trabalhamos com a Teoria da Residualidade2. Esta diz respeito àquilo que 

remanesce de uma cultura em outra, através dos processos de cristalização, endoculturação3 e 

                                                           
1 Mestre em Letras – Universidade Federal do Ceará (UFC), professora substituta do departamento 
de literatura -  literatura portuguesa (UFC). 
2 A teoria da residualidade foi proposta por Roberto Pontes e é base dos Estudos sobre residualidade 
literária e cultural, certificado pela UFC e cadastrado junto ao CNPQ. A teoria diz respeito àquilo 
que remanesce de uma cultura em outra e serve de base para vários trabalhos acadêmicos na área de 
literatura e cultura.  
3 O termo endoculturação pode ser visto na obra Cultura: um conceito antropológico, de Roque de 
Barros Laraia e vem sendo utilizado nos estudos sobre residualidade. Diz respeito à ação do 
indivíduo ser correspondente à educação que ele recebe durante a vida. 
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hibridação cultural. Através deste percurso, observamos que uma mentalidade pode refletir-se 

em diversos imaginários.  

A teoria proposta por Roberto Pontes diz respeito ao resíduo4 de uma cultura 

passada encontrado noutra época posterior. Significa que todos os objetos culturais hoje 

presentes no nosso meio têm restos de outra época próxima ou distante. Isso acontece por 

causa do que falamos acima: o processo de endoculturação, primeiramente e, também pelo 

processo de hibridação cultural. Durante esses dois ocorre também a cristalização do fato 

cultural. 

Como vimos, o que é residual é formado no passado, mas continua vivo no 

presente, e não se pode dizer que é o passado em si, mas, sim “um elemento efetivo do 

presente.” (WILLIANS, 1979, p 125). Isso ocorre, pois,  

O passado nunca morre por completo para cada homem. O homem 
pode esquecê-lo, mas continua sempre a guardá-lo no seu íntimo, pois 
seu estado em determinada época é produto e resumo de todas as épocas 
anteriores. Se ele descer à sua alma, poderá encontrar e distinguir nela as 
diferentes épocas pelo que cada uma deixou gravada em si mesmo. 
(COULANGES, 1961, p. 30). 
 

Embora o resíduo tenha sido formado no passado, na atualidade ele é o núcleo de 

um elemento novo. Não é visto como algo ultrapassado, como algo a ser contemplado 

num museu. O que acontece, na verdade, é que a presença do resíduo é tão forte e tão viva 

que, a priori, parece pertencer somente à sociedade que o possui naquele momento 

determinado. Como exemplo, citamos as várias histórias que povoam a mente do povo 

brasileiro. Na obra Geografia dos mitos brasileiros, de Câmara Cascudo, encontramos várias 

                                                           
4 O resíduo não pode ser visto aqui como algo negativo. Esta palavra foi importada de outra área, 
mas possui uma nova significação, embora traga traços da primeira. Ele é a prova de que uma 
mentalidade de uma época antiga pode povoar o imaginário doutra época e, assim, formar uma 
nova mentalidade, mas híbrida.  
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lendas que são contadas e repassadas de pai para filho no Brasil, mas, se atentarmos, muitas 

delas têm origem noutros tempos e culturas. 

Assim, temos o perpassar do resíduo da mentalidade de um período decorrido 

remanescente num momento posterior. Essa mentalidade diz respeito ao: 

Plano mais profundo da psicologia coletiva, no qual estão anseios, 
esperanças, medos, angústias e desejos assimilados e transmitidos 
inconscientemente, e exteriorizados de forma automática e espontânea 
pela linguagem cultural de cada momento histórico em que se dá essa 
manifestação. (FRANCO JÚNIOR, 2005, p. 184). 
 

Segundo Hilário Franco Júnior a mentalidade faz parte de um processo de longa 

duração e por isso ela quase não muda. O resíduo é perceptível através do imaginário da 

outra época, que aparece no “conjunto de imagens, verbais e visuais, que uma sociedade ou 

o segmento social constrói com o material cultural disponível para expressar sua psicologia 

coletiva.” (FRANCO JÚNIOR, 2005, p. 183). 

Para compreender como isso é possível, é necessário observar o seguinte: primeiro, 

o processo de endoculturação que é mais individual. É um caminho pelo qual todos os seres 

humanos passam desde o nascimento. É aquilo que ele recebe como herança e internaliza. 

Tudo que é passado de pai para filho. Um indivíduo que nasce no Brasil, um país com 

diversas religiões, mas que tem o cristianismo ainda como sua base, encara como feio todos 

os feitos que vão de encontro aos princípios da Igreja. Isso acontece porque cada ser 

humano aprende e acredita naquilo que lhe é repassado. É o que vem de fora para dentro. 

Por isso é tão difícil mudar de religião, pois aquilo que você apreende desde a infância fica 

sedimentado e internalizado. Todos nós somos endoculturados, mas quando entramos em 

contato com outros indivíduos e culturas não apenas olhamos para esse ou esses outros, 

mas passamos por um novo processo de endoculturação. Esse processo nos persegue durante 

toda a vida. E é por isso que a mentalidade do passado encontra-se no presente. Lendas e 
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histórias são apreendidas e internalizadas pelo indivíduo que sempre as repassa através do 

seu processo comunicativo. 

A hibridação cultural ocorre quando há a fusão de duas ou mais culturas diferentes 

que formam uma nova cultura, uma cultura híbrida. E, se observarmos, todas as culturas 

são produtos de hibridação. Como disse Nestor Canclini, “hoje, todas as culturas são de 

fronteira” (apud BURKE, 2003, p. 13). 

Assim, por meio desse processo, a obra vincentina apresenta reflexos da 

mentalidade medieval acerca do feminino, trazendo consigo arquétipos representativos 

dessa mentalidade a partir de resíduos cristalizados e formadores de um imaginário 

feminino no novo século. Na fala de Inês isso já fica perceptível: 

Renego deste lavrar 
e do primeiro que o usou! 
Ao diabo que o eu dou, 
que tão mau é d'aturar! 
(...) 
Coitada! Assim hei de estar 
encerrada nesta casa 
como panela sem asa, 
que sempre está num lugar? 
(GIL VICENTE, 2001, p. 19) 

 
No trecho acima, observa-se a personagem fatigada e questionando os trabalhos 

domésticos impostos a ela. Torna-se evidente a condição feminina de executar as tarefas do 

lar. Ao questionar, Inês deixa clara a transposição de uma prática de uma época anterior 

para o seu tempo. Às mulheres medievais restava o marasmo da vida doméstica, a clausura 

dentro de casa e esconder-se atrás de seus maridos. A mulher era tida como inferior ao 

homem, por isso deveria sempre estar a ele submissa. Na obra História do medo no Ocidente, 

Jean Delumeau lembra que à mulher foram imputados diversos pecados e restrições 

porque se considerava que esta mulher era a grande causadora do pecado. 
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Inês, no entanto, não tinha marido e estava em busca do seu. Ao contrário do que 

era mais comum na Idade Média, quando o amor não era o motivo pelo qual duas pessoas 

deveriam se unir e, sim, o prolongar os bens, ou a aliança entre pessoas para favorecer a 

fortuna de ambos e, por isso, o noivo deveria ser escolhido pela família da noiva e, mais 

expressivamente, pelo pai da noiva. Inês, primeiramente, escolhe o seu marido e esnoba 

seus pretendentes. Assim, ela poderia ser considerada uma mulher livre e desprendida ao 

contrário da mulher medieva. No entanto, isso pode ser revidado a partir do segundo 

casamento de Inês, que justifica ditado, “mais vale um asno que me carregue, que cavalo 

que me derrube”. Inês reconhece a importância de casar não só por amor, mas também a 

partir da defesa de um interesse. 

Além disso, o modelo de casamento medieval fica reforçado nas demais 

personagens femininas. A mãe de Inês, por exemplo, reforça a importância. Para ela, não 

há outro caminho a ser seguido por Inês se não o do casamento e, para isso, deve-se seguir 

algumas regras impostas pela sociedade e em vigor desde o período antecedente: 

Mãe:  
Como queres tu casar 
com fama de preguiçosa? 
(...) 
Se este escudeiro há-de vir 

e é homem de discrição 
hás-te de pôr em feição, 
e falar pouco e não rir. 
E mais, Inês, não muito olhar, 
e muito chão o menear, 
porque te julguem por muda, 
porque a moça sisuda 

é ua pérola pera amar. 
(GIL VICENTE, 2001, p. 21 e 39) 
 

Evidencia-se, assim, o jugo sob o qual a mulher permanecia, continuava num 

estado de mudez e inexpressão para não se deixar aparecer. A sisudez, o silêncio e o 
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trabalho doméstico atuante aparecem como condição primária para se obter um 

casamento. Se não praticasse essa subserviência, essa mulher podia ser repudiada. Segundo 

Duby e Perrot, a única saída para as mulheres medievais era o casamento ou a vida 

religiosa. Era um meio também de manter essa mulher casta por meio do casamento, já que 

nesse caso ela pertenceria a um único homem. Era uma forma de proteger o corpo 

feminino. Como disse Michelle Perrot, em Minha história das mulheres, esse corpo amedronta 

e, por isso, deve estar sempre coberto. E isso só é possível através da clausura, seja do 

casamento, seja do convento. 

Como a única saída para Inês aparece o casamento, assim tanto Leonor, a 

alcoviteira, aconselha a moça a casar e a não questionar muito os dotes do noivo: “Lianor: 

Não queirais ser tão senhora!/ Casa, filha, que te preste,/ não percas a ocasião.” (GIL 

VICENTE, 2001, p. 28), como Luzia se alegra com o casamento, evidenciando a 

importância deste para a vida de Inês. 

A partir dos momentos finais da obra, fica evidente que, no mundo em transição no 

qual vivia Inês, mas valia o asno, que o cavalo que a derrubasse, destacando que os 

modelos anteriores ainda eram vigentes. Assim, constatamos a presença de remanescências 

medievais devido à proximidade temporal e também cultural.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BURKE, Peter. Hibridismo cultural. Tradução de Leila Souza Mendes. São Leopoldo, RS: 
Editora UNISINOS, 2003. 

CASCUDO, Câmara. Geografia dos mitos brasileiros. São Paulo: Global, 2002. 

COULANGES, Fustel. A cidade antiga. São Paulo: Edameris, 1961. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1468 
 

DUBY, G., PERROT, M.(dir.) História das Mulheres: a Idade Média. Porto: 
Afrontamento, 1990. 

FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média, nascimento do Ocidente. São Paulo: 
Brasiliense, 2005. 

GIL VICENTE. Farsa de Inês Pereira. São Paulo: Martin Claret, 2001. 

PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Tradução de M. S. Corrêa. São Paulo: 
Contexto, 2008. 

WILLIANS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

 

 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1469 

 

SINGULARIDADES DAS REPRESENTAÇÕES DO AUTORITARISMO EM O 
ANO DA MORTE DE RICARDO REIS E EM LIBERDADE 

  
Célia Aparecida Ribeiro Rodrigues1 

Marilúcia Mendes Ramos2 
               

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
Ao empreendermos essa investigação, objetivamos realizar reflexão acerca do 

autoritarismo do Estado, uma vez que tal experiência faz parte da nossa memória recente. O 

núcleo motivador se constitui da reflexão acerca das relações entre o intelectual e o poder, o 

que conduz, por consequência, a uma abordagem da narrativa brasileira e portuguesa sob o 

impacto da violência e da repressão. 

Stoppino (2010) assevera que o termo autoritarismo é, usualmente, empregado em três 

contextos: o primeiro quando se trata da estrutura  dos sistemas políticos, o segundo para  as 

disposições psicológicas acerca do poder e o terceiro contexto referente às ideologias políticas. 

Na primeira perspectiva, que mais nos interessa, são nomeados de regimes autoritários aqueles 

“que privilegiam a autoridade governamental e diminuem de forma mais ou menos  radical o 

consenso, concentrando o poder político nas mãos de uma só pessoa  ou de um só órgão e 

colocando em posição secundária as instituições representativas” (STOPPINO, 2010, p. 94). 

 Desejamos que nosso olhar parta e permaneça no viés literário, embora seja 

necessário um mergulho na perspectiva histórica. Assim, o imbricamento da Literatura e 

História se concretiza em um convívio amistoso. Para alcançar nosso objetivo tomamos para 

cotejo dois romances, ambos publicados na década de 80, mas que apresentam enredos 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás. 
2 Profa.  Dra. do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás. 
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ambientados na década de 30, no Brasil e em Portugal, respectivamente: Em Liberdade, do 

escritor/crítico/ensaísta/professor brasileiro Silviano Santiago, publicado em 1981 e O ano da 

morte de Ricardo Reis, publicado em 1984 pelo escritor português José Saramago, Prêmio Nobel 

de Literatura em Língua Portuguesa, morto em meados de 2010.  

Objetivando entender a singularidade das obras, pautamo-nos pela compreensão de 

Antonio Candido (2008) que argumenta ser necessário considerar os elementos de ordem 

social, na medida em que os mesmos interferem na tessitura do texto.  

A ideia da aproximação entre os textos que compõem o corpus deste estudo nasceu da 

observação de pontos de contato tais como a revisitação de autores, tomados como 

personagens, o trabalho com a metalinguagem, a presença da ironia, a temática social e a 

ambientação das narrativas numa época histórica comum nos dois países – os anos que 

antecedem à Segunda Guerra Mundial, especificamente o período compreendido entre 1935 e 

1937, período em que Brasil e Portugal viviam sob regimes de governo de características 

totalitárias.  

Tal período, no Brasil, foi marcado pelo pseudo-paternalismo de Vargas que tentava 

ganhar o apoio popular, defendendo algumas conquistas dos trabalhadores, mas preparando, 

ao mesmo tempo, um golpe de estado com características fascistas. Em Portugal, a situação 

não foi diferente, aliás, bem semelhante: o Estado Novo de Antonio Salazar representou um 

regime político autoritário e corporativista, com influências evidentes da prática do Fascismo 

Italiano.  Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo (1989), ao iniciar suas reflexões acerca do 

anti-semitismo assevera que “a diferença fundamental entre as ditaduras modernas e as tiranias 

do passado está no uso do terror não como meio de extermínio e amedrontamento dos 

oponentes, mas como instrumento corriqueiro para governar as massas obedientes.” 

(ARENDT, 1989, p. 26). Esse o contexto referenciado nas narrativas. 
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O primeiro romance, Em Liberdade, apresentado em forma de diário, teria sido escrito 

pelo autor das Memórias do Cárcere, o escritor Graciliano Ramos, ao sair da prisão nos primeiros 

dias do ano de 1937. O autor alagoano teria confiado o diário a um amigo, recomendando sua 

posterior destruição, mas este último viria a falecer e os originais do diário teriam sido enviados 

a um professor de literatura que o teria publicado. Esta é a trama ousada para construir o 

narrador. Assim pode-se inteirar dos primeiros dias de Graciliano Ramos em liberdade: os 

problemas de saúde, a precária situação financeira, sua visão do Rio de Janeiro, sua apreciação 

acerca da política e dos intelectuais que o cercam. Hospeda-se inicialmente na casa do escritor 

José Lins do Rego, autor de Menino de Engenho, depois se muda para uma pensão no Catete e 

reinicia sua vida como escritor.  

O segundo está ambientado no ano de 1936, ano da morte do heterônimo de 

Fernando Pessoa, o poeta clássico Ricardo Reis, personagem principal. Ricardo Reis regressa a 

Portugal, oriundo do Brasil, após a morte de Fernando Pessoa, instala-se no hotel Bragança, 

em Lisboa. Lá, conhece Lídia, não a musa de suas odes, mas a camareira do hotel, com quem 

inicia um relacionamento. Recomeça a trabalhar como médico que fora, recebe visitas de 

Fernando Pessoa, morto no ano anterior, e, acompanha, por meio da leitura dos jornais 

portugueses e comentários dos hóspedes do hotel, o delicado momento político vivenciado 

por seus compatriotas. É intimado a comparecer à polícia para prestar esclarecimentos acerca 

de sua (in)atividade.  Transcorridos oito anos da liderança de Salazar, o povo português 

conheceu os primeiros resultados da ditadura – situação essa representada no decorrer da 

narrativa. 
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1. (RE)VIVIDO PELA BOCA DA IMAGINAÇÃO 

 

Conforme GinzBurg:Umbach (2000) o autoritarismo é um “regime político em que 

existe um controle da sociedade por parte do Estado, que manipula as formas de participação 

política e restringe a possibilidade de mobilização social, no qual os intelectuais são cooptados, 

o Estado se volta para os próprios interesses e o setor militar toma a seu cargo o papel de 

manter a ordem” (GINZBURG: UMBACH, 2000, p. 238). A pensadora austríaca Hannah 

Arendt (1989) fazendo a distinção entre estado totalitário e regimes autoritários assevera que o 

domínio totalitário visa à abolição da liberdade, enquanto o autoritarismo visa a restringir ou 

limitar e nunca abolir. Nesse sentido, essa autora emprega o termo “semitotalitário”  para 

indicar as ditaduras surgidas antes da Segunda Guerra Mundial em diversos países europeus, 

como na Romênia, Polônia, Hungria, em Portugal e na Espanha.  

Percebemos que o referido período histórico, quando Brasil e Portugal viviam sob 

regimes de governo ditatoriais, tem sua interpretação dada pelos narradores e personagens das 

obras. E essa interpretação da realidade é distinta.  

Em Santiago a crítica é feita de forma direta e explícita, pela voz do 

narrador/personagem que observa as manobras de Getúlio Vargas para se manter no poder. 

Percebe também as manipulações no sentido da cooptação dos intelectuais pelo poder. Um 

narrador em primeira pessoa, na voz do personagem/intelectual/escritor Graciliano Ramos 

que, embora livre da prisão, se sente aprisionado, e apresenta, dentre outros questionamentos 

e denúncias, os de que “Não há neste país, a possibilidade de um diálogo concreto no campo 

político. Isto é triste e torna-me cético com relação ao meu instrumento de ação por 

excelência: a palavra” (SANTIAGO, 1981, p. 34) e acrescenta que a palavra ou é elogiosa, e o 
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“autor tem lugar no reino dos bem-aventurados, ou é crítica, e “é imediatamente calada por 

torturas infernais”. 

 Em Saramago essa crítica é elaborada mais por meio da ironia, uma leitura pelo 

avesso. Na maioria das vezes, as notícias de Portugal e da Europa são lidas nos jornais, pelo 

impassível Ricardo Reis, que, dessa forma, marca o seu distanciamento da realidade vivenciada 

pelos portugueses, naquele momento histórico: “Ricardo Reis não é vítima nem testemunha 

destes desastres, lê as notícias, contempla as fotografias...” (SARAMAGO, 1988, p. 205). 

O personagem/escritor/heterônimo Ricardo Reis, chamado a se apresentar à polícia: 

“...lê e torna a ler a intimação, queira comparecer para ser ouvido em declarações, mas 

porquê, ó deuses, se eu nada fiz que me possa ser apontado, não devo nem empresto, não 

conspiro...” (SARAMAGO, 1988, p. 170). E a denúncia do autoritarismo continua na voz do 

narrador, em oposição à passividade do personagem/escritor: “Ficou Ricardo Reis a saber 

que a polícia onde terá de apresentar-se na segunda-feira é lugar de má fama e de obras piores 

que a fama, coitado de quem nas mãos lhe caia, ele são os castigos, ele são os interrogatórios a 

qualquer hora...” (SARAMAGO, 1988, p. 173). 

No texto Em Liberdade o narrador reflete acerca do ofício do escritor naquele contexto 

“Qualquer narrativa, por mais subjetiva que fosse, qualquer detalhe elaborado, por mais 

insignificante que pudesse aparecer, qualquer nome, desde que escrito com todas as letras, 

poderiam ser usados, maquiavelicamente, contra nós, pelos acusadores.” (SANTIAGO, 1981, 

p. 62). Para o personagem/escritor “a saída para o intelectual no Brasil é a de ser funcionário 

público, vivendo a realidade em duas metades, só podendo enxergar a verdade se fechar um 

olho.” (SANTIAGO, 1981, p. 36). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A motivação de Saramago em escolher um poeta clássico, “espectador do espetáculo 

do mundo” sofrendo as ações desse “espetáculo” certamente sinaliza para uma razão 

ideológica, para a qual as epígrafes do romance: “sábio é o que se contenta com o espetáculo 

do mundo” (Ricardo Reis) e “Escolher modos de não agir foi sempre a atenção e o escrúpulo 

de minha vida” (Bernardo Soares), já apontam, a perspectiva da oposição. Assim, o romance 

trabalha com contrastes: ao aristocrático e até certo ponto desocupado Ricardo Reis, José 

Saramago opõe um país em convulsão, sob a ditadura de Salazar, que reflete as grandes 

convulsões europeias da época. Ricardo Reis cria uma arte sem ressonâncias sociais e, por isso 

mesmo, ao ver de Saramago, aliena-se em relação à realidade que o cerca.  

Também Santiago não teria escolhido aleatoriamente revisitar um autor que, conforme 

Coutinho (2001), tem como posição estética, expressa direta ou indiretamente nos romances, a 

perspectiva do escritor frente a si mesmo e à sociedade e manipula a memória para responder 

às indagações acerca da posição da linguagem como mediadora da realidade. O que, segundo o 

teórico, implica para Graciliano Ramos, uma definição do escritor frente ao mundo que cria, a 

situação humana no entrechoque da sobrevivência social. 

Essa perspectiva do intelectual atuante pode ser corroborada pela postura do 

personagem/narrador/Graciliano que ironiza o conceito do espetáculo, ao elaborar o seguinte 

comentário em razão da proximidade do carnaval: “Os regimes fascistas têm loucura pelo 

espetáculo. Através destes, confundem a alegria e a tristeza, justificam a morte (o sacrifício da) 

com o oropel barato das fantasias de carnaval.” (SANTIAGO, 1981, p. 147).  

Interessante ainda a observação do “espectador do mundo”, comparando o carnaval 

em terras lusitanas e brasileiras “Ai como é diferente o carnaval em Portugal. Lá nas terras de 
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além e de Cabral, onde canta o sabiá e brilha o Cruzeiro do Sul, sob aquele céu glorioso, e 

calor, e se o céu turvou, ao menos o calor não falta, desfilam os blocos dançando avenida 

abaixo...” (SANTIAGO, 1988, p. 156) e conclui com a assertiva “... é assim no carnaval, nada 

parece mal”. Nesse momento os narradores se aproximam e os blocos vão “dançando”.  

Tanto Santiago quanto Saramago, escritores conscientes de seus ofícios, parecem dizer 

que o papel do escritor e da escrita é o da participação social, e não o de contentar-se com o 

“espetáculo do mundo”. O próprio Silviano Santiago, em entrevista a Maria Laura van Boekel 

Cheola (disponível em http://www.letras.ufmg.br/poslit), assevera que “A forma-prisão, no 

caso de Em liberdade, era a situação emblemática do escritor latino-americano e era também o 

compromisso meu com o próprio estilo (e visão de mundo) de Graciliano Ramos” e 

acrescenta que o título do livro “remete a pelo menos duas conotações: uma de ordem 

estética, outra de ordem política. Desconstrói tanto a ditadura do estilo/ficção modernista, 

quanto o autoritarismo/totalitarismo brasileiro”. 

O cotejo/análise das narrativas nos permite observar os diálogos e convergências 

apresentados na referenciação desse autoritarismo, compreendendo como os autores das 

referidas obras trabalham/abordam com/a categoria „autoritarismo‟ como instrumento de 

leitura/representação da realidade social, no contexto histórico de 1930. E mais, permite 

perceber qual a importância desse retrato, enquanto instrumento político, para a 

transformação da paisagem social. 

Tais escritores são o que Abdala Júnior (2003) nomeia de “radar sociocultural”. Eles 

buscam, assim como é nosso desejo, contribuir para a reflexão crítica em relação às 

arbitrariedades cometidas por regimes autoritários, em qualquer parte do mundo.  
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LUIS CARLOS PATRAQUIM E A LÍRICA DA PAISAGEM 
 
 

Cíntia Machado de Campos Almeida1 
 
 

 

Toda paisagem é uma maneira de ver (Dennis Cosgrove) 

 

Depois daquele Junho de 1975, parecia que tudo iria mudar em Moçambique... 

Àquela altura dos acontecimentos, a poesia lírica moçambicana já não figurava tal 

qual uma novata em cenário de estréia. Contudo, foi a partir do período pós-independência 

que tomou impulso definitivo uma expressão artística assinalada pelo sentido existencial.  

O fôlego que defendia a instituição dos direitos nacionais, cedia lugar, nos anos 

80, aos direitos individuais, afinal “os olhos [eram] mais maduros agora e [podiam] olhar-se 

por dentro”, como observou a poesia de Eduardo White. Não mais se deveria adiar a poiesis 

que pretendia despertar sonhos e desejos, apostar nos afetos, esgueirar-se pelos becos da 

memória, reinventar paisagens, enfim, levar isso tudo a efeito com um só propósito: 

ressignificar a palavra esperança.  

Dentre tantos nomes que deixaram – e ainda deixam – um rastro indelével na 

História da Literatura Moçambicana, evocamos o de Luis Carlos Patraquim. Suas obras 

inspiram nossas reflexões e a leitura de sua poesia fundamenta nossa certeza de que 

Patraquim é um reinventor de paisagens.  

 “Com palavras faço a voz e o vento” (PATRAQUIM, 1980, p. 16), proclamou o poeta em 

Monção, obra que o despontou na cena lírica de seu país, em 1980. De velas abertas, à 

                                                 
1 Doutoranda em Letras Vernáculas na especialidade de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 

pela Faculdade de Letras da UFRJ. Bolsista do CNPq. 
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espera do sopro certo, eis um livro-nau que, impulsionado pelos ventos alvissareiros, 

anunciou a chegada de uma nova fase da poesia moçambicana ao aportar ali, no ano de 

abertura de uma década que prometia ser bastante promissora para o país.  

Com o intuito de empreender “a descoberta [...] de mais sol”, o poeta propaga as 

mensagens trazidas por suas monções poéticas repletas de imagens otimistas e eróticas, na 

medida em que não deseja menos do que experimentar “o sorriso de ser mundo”. À guisa 

de arautos da boa nova, proclamam os versos que 

nosso é o tempo do canto 
conquistado a sangue 
e terra 
 
sobre o vibrato dos dias 
alguma voz 
são todas as vozes 
 
este rosto etéreo a meu lado 
e musgo nas marés do corpo 
o sorriso de ser mundo  
a noite nua 
fremente 
 
nosso é o tempo do canto 
sobre o lugar 
na descoberta palmo a palmo 
de mais sol 
 
o tempo amante 
a voz da amada 
o escrutínio deste sexo 
fundo com palavras. 
(PATRAQUIM, 1980, p. 33). 
 

Foi o próprio poeta quem ditou em Sonha Mamana África que “[...] sempre o amor 

da terra, das pessoas e dos animais” (MEDINA, 1987, p. 76) constituem os motores de sua 

poesia. Fruto do erotismo aflorado, que sintetiza um grande elogio a tudo o que pulsa, 

inclusive a terra, desponta na poesia patraquiniana a figura da mulher dotada de contornos 

paisagísticos, na mesma medida em que a paisagem moçambicana assume traços 

semelhantes a silhuetas fêmeas. O poeta se lança ao propósito de instaurar novas paisagens, 
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acentuadas pela dinâmica da voluptuosidade e se presta a delinear cartografias íntimas que 

são, por isso, únicas, propícias, principalmente, à permanência dos desejos. Ouçamos a voz 

dos versos:  

afasto as cortinas da tarde  
porque te desejo inteira 
no poema 
 
e passas de capulana 
teu corpo como as dunas 
plantadas de casuarinas 
rumorejando perto 
 
a fúria das ondas 
caindo brandas 
no meu gesto 
(PATRAQUIM, 1980, p. 38) 
 
 

No poema “Noções de Geografia”, a escolha pelo Sul revela um olhar poético 

que ultrapassa a paisagem referencial, ressignificando-a. De ponto cardeal, a poesia eleva-o 

à condição de ponto de fruição, segundo nos ditam as linhas líricas:  

a sul 
implanto uma cartografia sem limites 
traço e compasso 
depois da madrugada 
 
de ti 
um rosto iridiscente 
alastra o vôo claro 
das mãos 
 
a sul 
descobrimos vozes abertas 
sem oclusão 
e mastigamos água 
(PATRAQUIM, 1980, p. 46). 

 

A poesia nos conduz por espaços cuja terra encontra-se totalmente conjugada ao 

ser, estabelecendo a típica relação simbiótica existente entre habitat e habitante. É 

igualmente notável que a simbiose instituída entre o ser e a terra na poesia patraquiniana 

recebe uma especificidade feminina. Devido às plurais possibilidades de aproximações 
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simbólicas, os signos da mulher e da terra constituem instâncias em interseção em sua 

lirismo.  

Toda paisagem compreende um grande texto constituído por várias dimensões. Na 

obra de Patraquim podemos depreender as paisagens evocadas pelas memórias – histórica, 

social, cultural, subjetiva - e as suscitadas pelos desejos. 

Em busca de uma paisagem matriz, os versos de Patraquim confluem para um dado 

fundamental da formação de Moçambique: o hibridismo cultural. Tal questão nos remete a 

uma interessante observação de Mia Couto, para quem “Moçambique é um caroço que está 

sempre inventando o fruto em seu redor. Quando acreditamos ter adivinhado a sua 

identidade surge uma dimensão inesperada” (COUTO, 2000, p. 4). 

Banhado pelas águas de um Índico mestiço, Moçambique compreende um mosaico 

étnico em que se interpenetram três presenças basilares: os bantu, os mercadores árabes – 

instalados no litoral e na Ilha de Moçambique por entre os séculos XI e XV - e os 

colonizadores portugueses, que aportaram na Ilha em 1498. 

E assim, os ritmos e as cores africanas recebiam novos acordes e outros tons, uma 

vez que se abriam à diversidade dos sabores e aromas indo-arábicos, como também ao 

legado ocidental trazido pelas naus luso-atlânticas. 

No encalço de uma matriz macua, singrando rumo ao reencontro das origens, 

Patraquim se mostra lúcido quanto a impossibilidade de definir a paisagem natal de forma 

homogênea. Sabe o poeta os “tantos continentes na iridescente índica vulva ancorados!” 

(PATRAQUIM, 1991, p. 47). Seu leme poético aponta para aquela que lhe parece a única 

via: reinventar este amálgama de traços culturais a fim de reconhecer a fusão de etnias que 
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compõem o caleidoscópio índico em cuja capulana também estão estampados “Sindbad e 

Ulisses. Xerazzade e Penélope” (PATRAQUIM, 1991, p. 47). 

Ao despertar memórias históricas, culturais e sociais, Patraquim utiliza o tempo 

como elemento responsável pela transformação da paisagem e, claro, como instrumento de 

crítica.  

Em “Metamorfose”, poesia dedicada ao poeta José Craveirinha, percebemos que o 

passado transpira pelos poros da memória. O poema se divide em dois movimentos que 

são marcados por índices temporais: o antes e o agora. Ao iniciarmos a leitura, regressamos a 

um outrora “quando o medo puxava lustro à cidade”, tempo em que “os jacarandás 

explodiam na alegria secreta de serem vagens / e flores vermelhas” e “a Mãe não era ainda 

mulher” (PATRAQUIM, 1980, p. 27). Somos conduzidos ao encontro de um poeta 

menino “que nem casaco tinha / nem sentimento do mundo grave / ou lido Carlos 

Drummond de Andrade” (PATRAQUIM, 1980, p. 27). 

Na terceira estrofe, ocorre uma completa mudança de perspectiva: “[...] mas agora 

morto Adamastor / tu viste-lhe o escorbuto e cantaste a madrugada das mambas 

cuspideiras nos trilhos do mato” (PATRAQUIM, 1980, p. 27). A consciência do 

desconcerto do mundo anuncia o início de uma era tão adversativa quanto a conjunção que 

introduz o verso. “[...] porque a monção chegou [...]” (PATRAQUIM, 1980, p. 27), é 

tempo de inadiáveis metamorfoses humanas e, acima de tudo, metamorfoses 

moçambicanas. Falar torna-se imprescindível, catártico. E a poesia se transforma em canal: 

[...]  
falemos dos casacos e do medo 
tamborilando o som e a fala sobre as planícies verdes 
e as espigas de bronze 
        as rótulas já não tremulam não e a sete de Março 
        chama-se Junho desde um dia de há muito com meia dúzia 
        de satanhocos moçambicanos todos poetas gizando 
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        a natureza e o chão no parnaso das balas   

[...](PATRAQUIM, 1980, p. 27) 

 

Evocadas pela poesia, as dimensões histórica e social das paisagens da memória 

abrangem também uma instância crítica.  A lucidez emanada desse lirismo não se admite à 

margem do referencial histórico.  

A poesia de Patraquim jamais afrouxou as rédeas da resistência. Por sob as ruínas da 

História persistem estilhaços de memórias que os versos do poeta não se permitiu 

esquecer, ou mesmo evitar. Quando “todos os sentidos foram amputados” e os mutilados 

exibem, “à revelia do sol”, o espetáculo das ausências de pernas e sonhos, é chegado o 

instante exato para que a mensagem poética se transfigure em grito e o poema, em canal de 

denúncia, afinal é inevitável não ver “os mutilados [que] / Montam banca” 

(PATRAQUIM, 2004, p. 80). 

Tal qual o magma que irrompe impetuosamente pela a crosta terrestre, Patraquim 

desperta as vulcânicas memórias da guerra. O poeta promove uma abrasiva erupção textual 

e conclama as paisagens do trauma. Faz jorrar por sobre a crosta da poesia uma torrente 

flamejante de imagens atrozes: em retalhos, a alma das gentes. Com cicatrizes, o corpo do 

país.  

Para decodificar a outra História - a que não se encontra por escrito em nenhum 

registro considerado “oficial” -, o lirismo patraquiniano ganha nervos. Patraquim se lança à 

escrita de uma poesia “com nervuras” ou, em se tratando de uma “lírica da paisagem”, uma 

poesia “em relevo”, tamanha a potência das imagens evocadas.  

Para além de uma voz denunciativa, o poema também se abre como um espaço 

lúgubre. A exemplo dos versos que nos confidenciam memórias vertiginosas guardadas na 
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noite da história moçambicana, repletas de sangue e apreensão, citamos “Elegia Carnívora”, 

extenso poema dedicado à memória de Samora Machel, concebido, aliás, por ocasião de 

sua morte. A fim de captar “a hemorragia do medo” (PATRAQUIM, 1991, p. 52), 

Patraquim revisita o “parnaso das balas” anunciado no livro Monção no poema 

“Metamorfose”. Em “Elegia Carnívora”, o poeta abraça “um corpo agónico de palavras 

intermitentes, assassinadas” (PATRAQUIM, 1991, p. 52) e despeja uma saraivada de 

imagens agressivas – carnívoras – por sobre a “metralhada carne deste poema” 

(PATRAQUIM, 1991, p. 52) para concluir que “TODOS OS POEMAS FORAM 

FUSILADOS” (PATRAQUIM, 1991, p. 52). 

A paisagem, na poesia de Patraquim, desempenha também uma função elucidativa, 

visto que representa um espaço propício à reflexão crítica. 

Seguimos as linhas que riscam as bordas de suas cartografias líricas e desnudamos 

paisagens repletas de memórias e grávidas de desejos, dos quais nós, leitores de sua poesia, 

nos tornamos cúmplices. 

Ao instaurar uma lírica da paisagem, Patraquim propõe outros caminhos e novos 

olhares que nos levam a descobrir quão múltiplos são os modos de ver, sentir, expressar e 

pensar Moçambique.  

O poeta fez do real sua infinita medida. Vagamundeou por lugares e fronteiras, por 

continentes e culturas e acumulou vivências para poder, enfim, empreender viagens pela 

sua terra. Viagens que redelinearam a cartografia de onde veio, pois é para lá que Luis 

Carlos Patraquim, a cada poema, sempre acaba por voltar.  
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OS OUTROS QUE SOU – O DUPLO EM “UM AMOR FELIZ”, 

DE DAVID MOURÃO-FERREIRA 

 

 Claudia Barbosa de Medeiros1 

 

 

 

Este trabalho procurará estabelecer as relações de duplicidade constituídas a partir 

do diálogo do narrador com outras personagens no romance “Um amor feliz”, do escritor 

português David Mourão-Ferreira, refletindo de que forma essas duplicidades também se 

afirmam como pistas identificadoras de referências autobiográficas. Partimos da 

perspectiva de que o narrador, em primeira pessoa, já é um outro daquele que escreve. É, 

portanto, uma abordagem simbólica da questão do deslocamento: eu no outro, o outro em 

mim. 

A questão do duplo atravessa várias ciências, além da literatura, como a filosofia e a 

religião. Na literatura, volta-se, principalmente, para refletir sobre a pergunta: “Quem sou 

eu?”. A partir dela, personagens, numa procura por sentidos e significações, promovem 

entre eles uma relação especular. É uma busca de si no outro e do outro em si.  

Na religião, o duplo está expresso na ideia de que o homem é feito à imagem e à 

semelhança de um Deus, o Eu absoluto. Ele é a perfeição e os indivíduos, seu 

espelhamento, um reflexo, que contém imperfeições. Se assim não o fosse, seríamos deuses 

também e esta hipótese, de acordo com a concepção religiosa ocidental, mais que 

improvável, é impossível.  

                                                           
1 Mestranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Literaturas Africanas e Portuguesa. 
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As religiões também se baseiam em outra dualidade fundamental para suas teorias: 

alma e matéria. Esta, menos prestigiada, é a representação da finitude do ser, de sua 

natureza perecível, lugar em que se concentram seus padecimentos. A alma é o oposto. 

Representação etérea do indivíduo, é o meio pelo qual atinge-se a imortalidade. A 

perenidade da alma permite o retorno do filho pródigo ao Pai. O reflexo reencontra sua 

face original. 

Outra ciência que se ocupa com a questão do duplo é a filosofia, principalmente 

através de Platão e seus conhecidos mitos: o do andrógino e o mito da caverna, que 

contrapõe a realidade aparente dentro dela com a verdade, a realidade original, a essência. 

O mito do andrógino trata deste ser, conhecido como o terceiro sexo, em cujo corpo se 

uniam tanto os atributos femininos, quanto os masculinos. Era o ser que mais se 

aproximava da perfeição dos deuses, pois carregava em si a união dos opostos. Devido à 

sua constituição física – além dos dois sexos, possuía também quatro pés, quatro mãos, e 

uma cabeça com duas faces, cada uma delas voltada para uma direção – era dotado de 

muita força e inteligência sentindo-se, portanto, muito poderoso.   

Como castigo por terem desafiado os deuses, os andróginos foram punidos por 

Zeus, sendo divididos em duas metades, para que assim perdessem sua força. Este mito 

explica a crença de alguns de que o amor é o encontro de duas almas que se 

complementam, metades recuperadas de uma mesma unidade, o outro de si mesmo. Sem 

este outro jamais serei eu integralmente. Está aí a origem de que o ser amado é a parte 

faltante de nós. De acordo com este mito, o duplo reflete a busca do ser humano em 

recuperar sua unidade original. 
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O duplo, na literatura, apresenta as faces distintas de um ser que, articuladas, 

constroem, talvez, uma unidade. Esse exercício de autorrepresentações através da 

construção de duplicidades na obra literária é o foco de investigação deste trabalho. Uma 

análise deste único romance de David Mourão-Ferreira, consagrado poeta, contista e 

ensaísta, das tramas narrativas que couberam dentro de “Um amor feliz”, vindo corroborar 

a existência do duplo, e da intercambiação de “eus” ficcionais até a identificação de dados 

biográficos do sujeito-autor.   

Obra que põe em questão o sentido do amor, da vida e da arte, “Um amor feliz” 

inicialmente parece tratar de uma relação amorosa extramatrimonial, entre um escultor, 

Fernão, e Y, vinte e um anos mais nova do que seu amante, parecendo ser ela o “amor 

feliz” de que nos fala o título. Na sequência, outras leituras são possíveis e, como numa 

caixa mágica, o leitor é surpreendido por tramas que, aparentemente despretensiosas, o 

levam a outras compreensões, outras relações de sentido, novas significações.  

A maioria das personagens é inominada como a amante, a amiga, a mãe e a esposa. 

Quando muito tem um apelido, como Y. Aliás, a falta de nomes sugere uma 

despersonalização das mulheres, como se todas, na verdade, fossem facetas de um mesmo 

ser. E o ser em questão é a mãe do narrador, figura com a qual estabelecemos nossa 

primeira relação de espelhamento, a primeira representação de duplo. 

Ao final da história, Fernão enfrenta a morte da mãe, de quem, por boa parte da 

narrativa, manteve um distanciamento. Viúva de seu pai, ela casa-se novamente, tem outro 

filho e desta nova família constituída ele se sente um estranho. Não identifica-se com o 

padrasto, nem com a irmã fútil e, aos poucos, nem mais com a mãe. Pouco antes de sua 

morte, Fernão a visita no asilo, presenciando o estado de demência que começa a se 
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instaurar naquela mulher. Todo o afastamento que o correr dos anos sedimentou, naquele 

instante parecia nenhum, pois aquela mulher estava nele, reverberando e compondo um 

homem, cuja vida, originando-se dela, espelha suas marcas: 

 

Recordava-me de ter lido durante a adolescência – iria jurar que num 
autor brasileiro – qualquer coisa deste gênero: um caso sério isso de 
existirem mães. A minha sempre me aparecera como um passado que eu 
desejava renegar. Mas, nessa tarde, pela primeira vez me tinha apercebido 
de que ela também podia converter-se na possível imagem de um futuro 
possível: mais vinte anos, ou talvez menos, e lá estaria eu confinado a um 
recanto a que chamaria “a minha Itália”, não a dos anos Dez e Vinte 
como no caso dela, mas forçosamente a dos anos Sessenta, de igual 
modo condenada a soçobrar no esquecimento de quem a tinha vivido. 
(p. 200) 
 

 

A mistura dos tempos remete a uma outra associação: as mulheres da vida de 

Fernão. Elas se fragmentam, variam de papéis e sugerem, a todo instante, uma dinâmica 

especular. Todas indicando um só ser: a mãe e a enorme tentativa de reconciliar-se com sua 

imagem. A morte da mãe, após o susto de perceber-se só, lhe cai como um sopro de 

lucidez: 

 

(...) foi então que as primeiras lágrimas me saltaram dos olhos. Ah, como 
eu tinha amado, como eu tinha adorado, pelo menos aí até aos meus seis 
anos, o que desde a véspera não passava daquele encaixotado feixe de 
ossos e de seda preta, de cabedal da mesma cor, de cabelos, de peles e de 
músculos sem vida! Mas era sobretudo por mim que eu chorava, 
miseramente apiedado do que outrora devia ter sofrido, ao sentir-me ou 
pensar-me, quem sabe se erradamente, se injustamente, abandonado e 
traído por uma primeira mulher. (p. 289) 
 

 

A relação que sempre estabeleceu com o mundo feminino, escoltado por suas 

inúmeras amantes, parece ter adquirido significação. Foi preciso que lhe ocorresse a 

definitiva perda da mãe para que Fernão tivesse aquele ato de entendimento sobre si. 

Em “Um amor feliz” todo tecido literário pressupõe mais do que um leitor, um 

interlocutor. Através de um discurso dialógico direto, a voz do narrador Fernão encontra 
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precisamente uma interlocutora, conhecida apenas como a Amiga. O diálogo dessas vozes 

é uma reverberação da própria consciência do narrador-autor e a extensão desse sujeito em 

outra personalidade nos leva a uma compreensão da presença do duplo do narrador-autor 

em outros dois personagens: esta amiga e David. Com a amiga podemos estabelecer logo 

esse reconhecimento, tal identificação entre eles. 

A amizade que une os dois não é isenta de certo erotismo e esse aspecto 

particulariza ainda mais a relação. Solidários na infidelidade aos seus cônjuges, tentam em 

aventuras extraconjugais reencontrar a excitação aplacada por casamentos tépidos. A 

ligação entre eles não impõe barreiras muito nítidas e, vez ou outra, Fernão se pega a 

confundir o papel da Amiga para ele. Em sonhos, ela se mistura em outras mulheres que 

conhece (a maioria, ex-amantes) formando uma nova figura feminina, fragmentada. Uma 

única vez, escondidos cada qual do seu par oficial, transgrediram algum limite: 

 

 Quanto tempo ali nos detivemos? Minuto e meio? Um minuto? Talvez 
nem tanto. Só o tempo de tremulamente nos encostarmos um ao outro, 
de sofregamente nos cingirmos, de enfim mergulharmos ambos, com os 
olhos abertos, num único beijo que não chegou a ser longo, mas que foi 
devidamente saboreado. (p. 56) 
 

 

Será ela quem irá dizer “chega”, seguido de um “Foi bom. Mas não vale a pena a 

gente estar a se enganar”, delimitando o território que eles, juntos, poderiam explorar. 

Amigos, eles seriam singulares um para o outro. Complementares um para o outro. Como a 

frente e o verso, aliás, como a prosa e o verso. Amantes não. A cama seria um espaço 

restrito demais para o encontro harmonioso daquelas partes. No entanto, algo a mais havia 

entre eles. Não cabia o beijo, mas cabia algo que o mistério, como uma tênue cortina, 

encarregaria de ocultar a significação: 
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Na segunda parte do espetáculo, você e eu, novamente acondicionados 
na zona mais obscura do camarote, mantivemo-nos quase sempre de 
mãos unidas, palma contra palma, sem no entanto apertarmos os dedos, 
sem irmos além desse contato vagamente mediúmnico, como se de tal 
modo apenas pretendêssemos convocar – quem ali lhe faltava, quem ali 
me faltava. (p. 57) 

 

Uma série de interseções aproxima esse casal de amigos, das quais destacam-se dois 

pontos primordiais: ambos são adúlteros e também artistas, ela, poeta e ele, um escultor 

com pretensões de escritor. A amiga, por sua vez, enviará seus poemas, dirigidos ao seu 

amante David, a Fernão para sua apreciação crítica.  

A poesia e o romance são o caminho pelo qual trocam suas confidências e ambos 

se constituirão escritores sob a perspectiva de ter o outro como leitor. Portanto, é por 

intermédio da palavra escrita que entre eles será estabelecido um pacto confessional, em 

que suas consciências expressarão as agruras e as delícias de suas relações amorosas. O 

corpo da palavra também se insere num contexto de duplicação, já que ela será expressa 

ora pela via da prosa, ora pela do poema. 

Neste intercâmbio de textos de gêneros distintos, uma característica os assemelha: a 

autoria, pois tanto a construção discursiva de Fernão, como os poemas da Amiga são 

produzidos por David Mourão-Ferreira. Forma-se, então, um trio de sujeitos que se 

identificam pelo exercício da escrita. A palavra é a meta, o desenho a ser formado a partir 

desses pontos ligados. O escritor português seria uma espécie de ponto um. O narrador, 

sua primeira extensão, seguido da personagem representada pela Amiga. Nesta composição 

de vozes, falta o quarto e último ponto a ligar, ponto este que nos remete ao início de tudo: 

é David, escritor português consagrado, de vasta produção teórica, que persegue a escrita 

de um romance, homem, cujo cachimbo segue-lhe infalivelmente. Evidentes indicações 

autobiográficas do autor de “Um amor feliz”.   
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David revela-se um segundo alter ego do narrador/autor. Personagem 

aparentemente secundário, amante da Amiga, é bem mais velho do que ela. Fernão e David 

são contemporâneos, antigos conhecidos, sem muita simpatia mútua. Pelos poemas da 

Amiga, Fernão já se aproximara da imagem deste outro, pois o amante David é o Tu do 

discurso do Eu-lírico. 

Ao contrário da Amiga, com quem mantém uma relação de identificação e 

cumplicidade, o encontro de Fernão com David é carregado de ambiguidade, no qual 

estranhamento e intimidade, atração e repulsa agem simultaneamente. Nesse encontro, que 

se dá numa festa, trocam breves saudações, aproveitando também para apresentarem-se ao 

leitor, pois nesta única vez em toda narrativa de “Um amor feliz” seus nomes serão ditos: 

Fernão e David.  

A partir dali, a pretexto de uma carona, ficam um diante do outro, como numa 

espécie de hora da verdade, num diálogo marcado por lembranças e provocações, dividido 

entre um tom ameno e outro ácido.  

Entre os inúmeros assuntos que a conversa deles elege, “ser escritor” é o eixo sobre 

a qual ela girará. Revelam a grande semelhança entre eles: o desejo de escrever um 

romance. Ao escritor David, falta-lhe a autoria de uma ficção romanesca. Ao escultor 

Fernão, este gênero literário será o caminho pelo qual abandonará as artes plásticas e 

fincará raízes na nova profissão. Ao falar de Literatura, da importância do autor diante do 

narrador e das personagens e do processo de criação de um romance, fazem uma 

autorreferenciação, do próprio texto “Um amor feliz” e de David Mourão-Ferreira: 

 

Deste-me uma ideia... Imagina tu, já que tanto gostas de imaginar coisas, 
que vou de facto escrever esse romance, de que és protagonista e 
narrador, e sou eu quem lá te põe a falar de mim como secundaríssimo 
comparsa... (p. 268) 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1492 

 

 
    

As falas dos dois vão se sucedendo de forma a sugerir uma (con) fusão de papéis, 

tal o processo de integração em que se envolvem. Num diálogo registrado em quatorze 

páginas, sem que seja anunciado ao leitor o nome de quem pronuncia tal fala, Fernão e 

David vão, aos poucos, se misturando, se assemelhando no discurso, numa associação 

simbiótica, que converge para uma mesma figura. Fato que parece apontar para uma 

reconciliação de duplos diante de uma imagem original, neste caso, o autor. Não à toa, 

neste capítulo, Fernão diz, referindo-se ao bem-sucedido romance entre David e a Amiga 

(não coincidentemente seus dois alter egos): “Como dizia o Sartre, no tempo em que o 

Sartre nos deslumbrava: o inferno são os outros.” (p. 273) Cabe a pergunta: outros? Que 

outros? Os outros que sou?  

Esta sucessão de encontros singulares, com David, com a mãe, com Y, com a 

Amiga, faz com que Fernão principie o seu romance e, pelo manuseio das palavras, possa 

buscar uma outra reconciliação: entre o artista e o amante. 

 

É de toda a maneira um daqueles livros que mais me fazem sonhar sobre 
a maravilha que deve ser escrever um livro: a invenção dentro da 
memória; a memória dentro da invenção; e toda essa cavalgada de uma 
grande fuga, todo esse prodígio de umas poligâmicas núpcias, secretas e 
arrebatadas, com a feminina multidão das palavras: as que se entregam, 
as que se esquivam; as que é preciso perseguir, seduzir, ludibriar; as que 
por fim se deixam capturar, palpar, despir, penetrar e sorver, assim 
proporcionando, antes de se evaporarem, as horas supremas de um amor 
feliz. Não há matéria mais carnalmente incorpórea; nem outra mais 
disposta a por amor ser fecundada. (p. 229) 
 

 

Nem Y, nem outra amante qualquer, a palavra é o corpo erótico perfeito. O corpo 

feminino que ele poderá voltar a amar, numa entrega íntima, sem temer abandono ou 

traição. A palavra, ora oral, ora escrita, ora poética, ora prosaica, é a matéria pela qual a 

Amiga, ao longo de toda narrativa, soube ser sua imagem permanente. A palavra, elo entre 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1493 

 

Fernão e David, entre David e os seus “eus”, entre nós, leitores, e todos eles. A palavra, 

elemento com quem, enfim, pode-se viver um amor feliz.  

Enfim, mais do que um jogo de completude ou de contrastes, embora sem deixar 

de sê-lo, o discurso do narrador Fernão com seus alter egos em “Um amor feliz” é um 

confronto de similaridades e de identificação entre esses sujeitos e deles com David 

Mourão-Ferreira, montando uma trama em que personagens empreendem o jogo da 

duplicidade. A partir deste trio de “eus” ficcionais, o autor cria um tecido literário 

encorpado por alusões autobiográficas. E será a relação com a palavra, através do ato 

criativo da escrita, a gênese desse processo de espelhamento e de formação de duplos.  
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A EXPERIÊNCIA COMO FORMA DE EXISTÊNCIA EM ANTES DE NASCER 
O MUNDO, DE MIA COUTO 

 

Claudia Letícia Gonçalves Moraes1 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

No presente trabalho intentamos desenvolver uma crítica ao romance Antes de 

nascer o mundo (2009), do moçambicano Mia Couto, levando em consideração como o 

autor, na referida obra, desenvolve uma história em que a narrativa das experiências das 

personagens é de extrema relevância. Entende-se, dessa forma, que o romance age como 

uma interessante representação dos tipos de traumas e fragmentações que a guerra é capaz 

de proporcionar, retratando a rotina de uma família africana que vive isolada em tempos de 

guerra civil e mostrando de que maneira ainda é possível achar saídas para a vida repleta de 

adversidades das personagens desse que é um dos romances mais desencantados do autor.  

Partindo de uma premissa relativamente simples – uma família basicamente 

composta de homens que pretende se distanciar da guerra em um casarão no interior do 

país – Couto desenvolve, através de uma prosa peculiar e do ponto de vista do 

narrador/protagonista, uma história sombria e de certa forma desiludida em relação aos 

seus outros romances, focando-se em aspectos mais específicos do psicologismo de suas 

personagens e utilizando o cenário da guerra apenas como pano de fundo para adensar as 

características destes. Isto posto, destacaremos em nosso estudo a maneira como o autor 

                                                           

1 Mestranda pelo Programa Interdisciplinar de Cultura e Sociedade, da Universidade Federal do 
Maranhão, orientanda da Profa. Dra. Márcia Manir Miguel Feitosa. 
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constrói, psicologicamente, a relação das personagens entre si e também suas relações com 

o entorno em que estão inseridos (no caso específico desse romance, é mais apropriado 

que falemos em “sobrevivência”, dada as condições precárias tanto naturais quanto 

psíquicas que em que essa família se encontra). 

Para tanto, utilizaremos em nosso referencial teórico autores que 

compreendem os problemas de uma coletividade esfacelada pela guerra, como Russel G. 

Hamilton, bem como críticos tanto da sociedade africana como da literatura de Couto, 

como Carmen Lúcia Tindó e Jane Tutikian. Para desenvolver questões referentes à 

experiência nos serão imprescindíveis as idéias da argentina Beatriz Sarlo e do geógrafo 

chinês Yi-Fu Tuan, que abordam essa perspectiva em algumas de suas obras. Utilizaremos 

largamente ao longo do trabalho artigos científicos que tratem da visão crítica do autor a 

respeito de sua sociedade, retratando-a através de uma prosa lírica e ao mesmo tempo 

contundente que é capaz de despertar em seu leitor certa consciência político/cultural a 

respeito dos acontecimentos históricos de seu país.  

 

 

1 A PRESENÇA DA MEMÓRIA EM ANTES DE NASCER O MUNDO 

 

 

Antes de nascer o mundo (2009), um dos mais recentes romances de Mia Couto, 

nos traz a história de cinco personagens, supostas derradeiras habitantes de uma cidade 

denominada Jesusalém – que aliás é o título original do livro – cidade esta que é 

considerada, ou imaginada, por seus habitantes (em especial o patriarca da família, Silvestre 

Vitalício) como o único lugar habitado do mundo, reduto dos que seriam os últimos 

habitantes de uma Moçambique que fora de todo destroçada pela guerra. Graças aos 
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esforços constantes do pai da família em apagar qualquer vestígio de passado, ou mesmo o 

contato com outras pessoas, estes habitantes vivem à revelia dos acontecimentos do país, 

como que isolados em uma redoma de vidro imperfeita, a cidade onde Jesus haveria de se 

“descrucificar”. 

Jesusalém, nesse caso, é como um limbo onde a família se protege, ao mesmo 

tempo em que também se esconde de traumas diferentes: se recolhe tanto dos vestígios da 

guerra civil moçambicana quanto das lembranças dolorosas da morte da matriarca da 

família: Dordalma. Os traumas, tanto de ordem familiar quanto de ordem nacional, se 

assim podemos dizer, ajudam, afinal, a traçar o perfil psicológico das personagens de 

Couto nesta obra: temos o veterano de guerra, o pai zeloso ao extremo com os filhos, o 

garoto que nada conhece, e nem pode almejar conhecer, do mundo fragmentado pela 

guerra, o jovem rebelde que não se conforma com a realidade restrita e sufocante em que 

está inserido a contragosto. Cada um deles, à sua maneira, também ajuda a moldar os 

aspectos da suposta cidade em que (sobre)vivem, mantendo relações tensas entre si, 

permeadas de desentendimentos e falta de comunicação. No entanto precisam uns dos 

outros para viver nos ermos de Jesusalém. 

Nesse romance, Couto se foca no desenvolvimento das memórias dos irmãos 

protagonistas: Ntunzi e Mwanito, o caçula, que na verdade carece dessas memórias por ter 

saído da cidade em direção ao campo muito jovem. Este último, aliás, é o narrador da 

história, sendo assim, é através de sua ótica que podemos perceber sensações e angústias 

que atingem todas as personagens habitantes de Jesusalém. Mwanito está sempre a 

aprender através das parcas experiências oferecidas por seu entorno, que se baseia apenas 

no rio, na casa e no ermo que a cerca, e é seu irmão mais velho, Ntunzi, que o conduz 

nessa aprendizagem deficiente, cheia de obstáculos por conta dos recursos escassos que se 
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oferecem. Essas experiências, entretanto, vão se adensando com o decorrer do romance, e 

fatos como a aquisição da escrita/leitura, assim como ter contato pela primeira vez com 

uma mulher, vão moldando o caráter desse jovem protagonista, que demonstra que é 

capaz de crescer mesmo nas situações mais adversas e cruéis. 

No romance percebem-se ainda pontos caros ao autor, tais como a 

importância crucial que ele dá às questões relacionadas à aquisição da escrita/leitura – 

percebemos isso tanto em relação a Mwanito, que amplia seu mundo quando aprende a ler 

e escrever, quanto a Marta, mulher portuguesa que busca seu marido e escreve em 

cadernos suas experiências. A questão da escrita nos romances de Couto pode ser 

considerada uma constante, já que podemos detectá-la em outros romances, como Terra 

Sonâmbula (1992) e Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2003), em que as 

personagens do autor também escrevem, seja como pura forma de registro, seja para se 

comunicar com os parentes ou como válvula de escape de uma realidade muito dura. 

Outro ponto interessante a ser observado é a forma como o autor, em seus 

romances, lida e assimila a nova realidade do país, transcritas em sobreposições e 

subversões da linguagem. Nesse caso, o estilo próprio que Couto cria para seus livros 

representa, antes de tudo, uma forma de libertação dos formalismos da linguagem, o que 

permite que ele tenha mais espaço para desenvolver invencionismos lingüísticos que 

possam abranger uma realidade tão diversa quanto a que ele apresenta nos romances, o 

que acaba criando uma forma de liberdade estética que se reflete também nos motes dos 

romances. Isto também é observado por Jane Tutikian em artigo sobre a África de língua 

portuguesa (2006, p.41): 

 

A cultura moçambicana se impõe sobre a racional, dentro do projeto de 
Mia Couto de resgatar e afirmar suas tradições culturais e, ao mesmo 
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tempo, recontar a história moçambicana reprimida, permitindo sua 
releitura sob um novo prisma, que não o ocidental, mas através de uma 
forma ocidental, pela reapropriação subversiva da língua. Assim, Mia 
couto desconstrói a realidade colonial linguisticamente, denunciando-a 
tematicamente.  

 

Através da citação notamos a preocupação do autor em não apenas fazer um 

retrato fiel do que seria o Moçambique pós-colonial, afinal sua literatura não se baseia no 

realismo puro e simples, em uma descrição estritamente fiel aos fatos. É através da 

subversão que Couto melhor se expressa, narrando a recente história de seu país – assim, 

temos, em seus romances de uma forma geral, dois tempos: o presente histórico que na 

maioria das vezes mostra toda a miséria da guerra e um outro presente, que se sobrepõe a 

este primeiro, um presente mais fabuloso, que narra, afinal, as histórias de suas 

personagens em relação direta com as questões relacionadas à guerra: personagens que são 

violentadas pelas circunstâncias e como elas lidam com isso, de forma desesperada ou 

esperançosa. São as nuances, os tons e sobretons de personalidades que interessam ao 

autor. 

Com essas histórias Couto vem resgatando justamente aquilo que não é 

contado na narrativa oficial, criando um mundo enriquecido por personagens que não se 

deixam embrutecer apesar das adversidades, ainda imbuídas de um sentimento de 

esperança. Podemos frisar, afinal, que para o autor as atrocidades da guerra civil em seu 

país servem como pano de fundo para que ele desenvolva uma história toda própria, onde 

pretende resgatar muito da oralidade inerente ao continente, bem como as narrativas 

fabulosas e a história moçambicana extra-oficial, aquela que é reprimida pelo Poder, para a 

partir daí cunhar um universo de características muito peculiares. 

Não podemos deixar de notar, também, como as amálgamas do passado 

colonial estão presentes na obra do autor, servindo de temática constante para a 
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construção dos romances, que em alguns casos narram paralelamente duas histórias que 

compartilham em comum o mesmo passado devastador e que em algum ponto da 

narrativa se entrecruzam para que haja um desfecho da história. Beatriz Sarlo (2007, p.09) 

nos diz o seguinte a respeito do tema: 

 

(...) ele [o passado] continua ali, longe e perto, espreitando o presente 
como a lembrança que irrompe no momento em que menos se espera 
ou como a nuvem insidiosa que ronda o fato do qual não se quer ou não 
se pode lembrar (...). O retorno do passado nem sempre é um momento 
libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do presente. 

 

Assim, como temática constante no autor, o passado é sempre evocado em 

seus romances, na maioria das vezes no intuito de ajudar a resolver conflitos de ordem 

familiar, e essas lembranças, como aponta Sarlo, surgem de forma natural, quando um 

momento do presente faz com que se invoque esse passado não de todo esquecido. O que 

não o impede, entretanto, de também trazer consigo referências não apenas pessoais ou 

familiares, mas também mais gerais, relacionadas aos conflitos que assolam o país. Em 

Antes de nascer o mundo, por exemplo, o que o patriarca da família sugere é justamente uma 

fuga desse passado tão conflituoso e doloroso para si e para seus entes queridos, buscando 

um recomeço depois que ele mesmo declara o “fim do mundo”. Entretanto o que o autor 

demonstra é que não há como fugir, nem do passado colonial, tampouco do passado 

familiar, sendo que ambos, afinal têm de ser confrontados no intuito de fazer dessa 

experiência algo que faça sentido e que possa acrescentar algo às experiências e vivências 

de cada um.  

 

1.1 A questão da experiência como formadora de identidade  
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Em Antes de nascer o mundo, romance do qual trataremos a partir de agora, é 

interessante notar como o autor põe um foco especial na relação dos irmãos, ainda mais se 

analisarmos acuradamente a diferença de tratamento que o pai dispensa para cada um 

deles: Mwanito é o caçula, o predileto, que tem toda a atenção do pai, já Ntunzi é o mais 

velho, constantemente maltratado pelo pai e também bastante genioso, sempre com o 

intuito de ensinar ao irmão coisas que contrariam o genitor – diga-se de passagem: coisas 

sobre a vida, as quais Mwanito nunca teve acesso por conta das condições precárias em 

que vive junto dos seus. Apesar do tratamento diferenciado que o pai dispensa para os 

filhos pode-se perceber que, dentro das adversidades psicológicas e físicas, os irmãos são 

unidos e se dão bem no prazer de ensinar e aprender um com o outro. E se notarmos 

bem, veremos que os dois irmãos não acatam de fato todas as proibições que lhes são 

impostas, são sempre capazes de se desvencilhar das adversidades que o pai estabelece para 

poderem vivenciar suas próprias experiências. 

Especificamente nesse romance a escrita do autor adota uma visão que pode 

ser entendida como desesperançada à primeira análise, haja vista um dos protagonistas ser 

o pai dominador que nada permite a seus filhos – como se já não bastasse as restrições de 

uma cidade que nada possui, como Jesusalém, esse pai ainda proíbe os filhos de ir além de 

suas fronteiras, temendo que estes façam contato com qualquer coisa ou pessoa que 

pertença ao “lado de lá”. No entanto, de um ponto de vista mais acurado, observamos que 

esse pai, rebatizado Silvestre Vitalício, que parece impor uma existência infernal à já difícil 

vida de seus filhos no período pós-colonial, na verdade intenta apenas protegê-los das 

adversidades desse excesso de conflitos que o país passa na época. 

Portanto, o excesso de zelo e proibições do pai é no intuito de conservar os 

filhos de traumas físicos e psicológicos pelos quais ele mesmo já passou, apesar de suas 
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atitudes nesse sentido serem consideradas estranhas para quem observa aquela família 

migrando em sentido contrário se comparado ao resto da população – rumo ao campo, 

onde a guerra civil é ainda mais acirrada. Nesse sentido, Antes de nascer o mundo pode ser 

considerado como uma viagem rumo ao desconhecido, viagem essa que é feita pelo 

interior do país e pelo interior das personagens.  Couto narra o seguinte a respeito do 

êxodo da família: 

 

Nessa odisséia cruzamos com milhares de pessoas que seguiam em 
rumo inverso: fugindo do campo para a cidade, escapando da guerra 
rural para se abrigarem na miséria urbana. As pessoas estranhavam: por 
que motivo a nossa família se embrenhava no interior, onde a nação 
estava ardendo? (2009, p.19) 

 

O que levaria, afinal, essa família a fazer o caminho inverso? As motivações de 

Silvestre Vitalício são de fato nobres, mas a forma como ele põe seus planos em prática faz 

com que o leitor o veja de uma outra perspectiva: um pai tirano que aprisiona e domina 

todos ao seu redor. Dessa forma, é possível notar também, ao longo da obra, as relações 

permeadas de complexos sentimentos no que diz respeito à família formada pelo pai e 

pelos dois filhos que parecem ser o oposto um do outro, mas que, na verdade, se 

complementam nas suas frustrações pela vida incompleta que levam na suposta cidade 

denominada Jesusalém. Esta cidade, por sinal, em sua referência bíblica, é assim batizada 

por ser supostamente, segundo os delírios de Silvestre, a cidade em que Jesus será 

descrucificado. 

Assim, temos em Jesusalém um espaço que pode ser tomado como 

estritamente doméstico, já que pertence teoricamente àqueles poucos habitantes, mas que 

também não deixa de se mostrar como lugar em que se estabelecem relações controversas: 
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nem público nem privado, refúgio e ao mesmo tempo local que evoca lembranças de 

outros tempos, como especifica Bhabha (2007, p.30): 

 
Os recessos do espaço doméstico tornam-se os lugares das invasões 
mais intrincadas da história. Nesse deslocamento, as fronteiras entre 
casa e mundo se confundem e, estranhamente, o privado e o público 
tornam-se parte um do outro, forçando sobre nós uma visão que é tão 
dividida quanto desnorteadora.  
 

Se levarmos em consideração a situação do país em que o romance se 

desenvolve perceberemos como a citação acima se torna ainda mais pertinente, já que a 

guerra civil moçambicana tem o poder de nublar as fronteiras entre público e privado, os 

conflitos não se apresentam de forma separada da vida das personagens, muito pelo 

contrário: são parte do cotidiano delas. Mesmo que alguns, como Silvestre Vitalício, não 

queiram essa amálgama não há como evitá-la: a invasão, como o próprio Bhabha já deixou 

claro, é intrincada e silenciosa. 

 

 
 

2 VIAGEM POR TERRAS DESCONHECIDAS: O PAPEL DA ESCRITA NESSA 
EMPREITADA 

 

 

Outro ponto interessante nesse romance de Couto é a falta, até avançado 

ponto da narrativa, de uma presença feminina. A única que existe é apenas nas lembranças, 

principalmente de Ntunzi: a figura de sua mãe, Dordalma, falecida misteriosamente muito 

antes de eles terem chegado à cidade – sem contar a participação da jumenta Jezibela, que 

desperta sentimentos controversos no patriarca da família. As duas, como representantes 

da mulher de uma maneira geral, despertam em Silvestre Vitalício um lado obscuro e 

ressentido, que só poderemos compreender com as descobertas finais do romance. A 
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misoginia da personagem, entretanto, é um ponto importante a ser investigado na tentativa 

de desvendar sua personalidade tão cheia de nuances. 

Quando o romance já está com sua narrativa avançada é que conheceremos 

outra mulher importante para a trama: a portuguesa Marta, que, como as outras 

personagens, também está em busca de algo: seu marido Marcelo, perdido no emaranhado 

da África em conflito. É, pois, através da escrita de cartas que ambos, Marta e Mwanito, 

conseguem compreeender e expressar seus sentimentos a respeito dos conflitos que 

enfrentam. A chegada de Marta representava, além de tudo, um sinal de que o mundo lá 

fora, o lado-de-lá, existia e estava sempre pronto a se manifestar, pronto a ruir o reinado 

absoluto de Silvestre Vitalício, como indica o autor: “Uma única pessoa – ainda por cima 

uma mulher – desmoronava a inteira nação de Jesusalém (...) Afinal, havia, lá fora, um 

mundo vivo e um enviado desse mundo se instalara no coração do seu reino” (2009, p. 

128). O papel de Marta mostra-se crucial, especialmente para Mwanito, que entende nela 

uma pessoa que, como ele, está em busca – e nesse caso não especialmente em busca de 

um outro alguém ou algo perdido, mas em busca de si mesmo, na tentativa de conciliar os 

conflitos pelos quais eles próprios estão passando. É justamente através da escrita, das 

cartas que Marta escreve para Mwanito, que melhor se dará a comunicação entre eles. 

A ideia de uma viagem, geográfica e metaforicamente falando, é que dá mote 

ao romance – já que esta viagem é, de fato, física, mas possui ainda mais aspectos 

psicológicos, para o bem ou para o mal, que movimentam a trama. Notamos, através das 

cartas de Marta e dos primeiros escritos de Mwanito, como a escrita tem um papel 

preponderante como meio de manifestar estados de espírito e experiências vividas em 

meio aos conflitos da guerra, que consideramos mais gerais, e os conflitos provenientes do 

estado de tensão que esta mesma guerra provoca, manifestados no psicologismo de cada 
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personagem. Assim, suas memórias podem ser classificadas como um certo tipo de 

viagem, uma viagem feita por meio da escrita, da comunicação que ambos estabelecem 

através dela. 

Também a noção de fundação está intimamente ligada a essa obra de Couto, já 

que Jesusalém, a sonhada cidade de redenção por tanto tempo imaginada e mesmo 

estabelecida como tal por Silvestre Vitalício, não passa de uma casa grande abandonada no 

meio rural, sem mais habitantes que não sua própria família que, por sua vez, sonha com o 

fim do isolamento: para eles, principalmente em se tratando de Ntunzi, Jesusalém não 

passa de uma prisão. Podemos notar como esse espaço é, acima de tudo, um espaço 

catalizador de conflitos, já que os protagonistas do romance não se movimentam além 

dele. É lá que este complexo protagonista pretende resgatar seus sonhos de paz, fugindo 

da violência da cidade para poder criar seus filhos à distância da violência que faz parte da 

realidade de seu país. Para Russel G. Hamilton (1999, p. 18): 

 

Re-escrever e re-mitificar o passado é, de certo modo, uma estratégia 
estético-ideológica que tem em vista protestar contra as distorções, 
mistificações e exotismos executados pelos inventores colonialistas da 
África. Além do mais, a re-mitificação é componente do neo-
tradicionalismo que caracteriza aspectos importantes da condição pós-
colonial. 

 

Essa citação, apesar de seu viés estritamente teórico, nos é extremamante 

válida para que possamos compreender as nuances de um pai que projetou outra realidade 

para criar seus filhos em relativa paz. É notório, em Silvestre Vitalício, o desejo de recriar 

um mundo que seja exatamente, em todos os detalhes, como ele quer que seja, nem que 

para isso ele tenha que limar certos acontecimentos do passado que dizem respeito não só 

a ele mesmo, mas também a seus filhos – o que justifica a “re-escrita” para que se obtenha 

um passado menos doloroso de ser lembrado. Entretanto, e como não poderia deixar de 
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ser, o lado-de-lá, o mundo externo do qual ele gostaria tanto de esquecer ou, melhor 

dizendo, de “apagar” da sua memória e da memória de seus filhos, continua, de certa 

forma, em contato com os habitantes da cidade, mesmo que a contragosto de Silvestre. É 

através de personagens como Zacaria Kalash e tio Aproximado, além da aparição de uma 

portuguesa em busca de seu marido e das vagas lembranças de Ntunzi, que os dois irmãos 

constroem seu imaginário a respeito do mundo que não conhecem – e que Mwanito insiste 

em descrever em suas cartas de baralho que lhe servem como caderno. 

 

2.1 Descobrir a si mesmo ou o “ser experto”: a motivação pela curiosidade 
 
 
Como já frisamos anteriormente, nesse romance o papel de Jesusalém é de um 

refúgio para as personagens, quase todas membros da mesma família, que lá se instalam 

em fuga da guerra civil reinante no país pós-independência – uma suposta cidade fundada 

no meio do nada, na Savana africana, para afastar os dois irmãos e o resto da família tanto 

das agruras da guerra quanto do convívio com outras pessoas. O que pretende Silvestre 

Vitalício, personagem ditatorial e ambíguo, é apartar seus filhos do mundo corrupto, e 

então compreendemos o sentido bíblico e ao mesmo tempo subversivo do nome da 

cidade, onde Jesus seria descrucificado. Esta narrativa possui pontos em comum com Terra 

Sonâmbula (1992), principalmente em se tratando das diversas reações aos horrores da 

guerra e do formato de “livro dentro do livro”, já que as personagens de Couto são 

também elas contadoras de histórias, principalmente por meio de cartas. 

Em Antes de nascer o mundo, entretanto, o que assombra as personagens, 

principalmente o pai Silvestre Vitalício, é o contato com o mundo exterior, posto que, 

apesar do exílio e da vontade de Silvestre de cortar relações com este mundo, o lado-de-lá, 
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ele ainda se manifesta através das recordações, das viagens de tio Aproximado para a busca 

de mantimentos e de notícias sobre a situação do país e, afinal, através da chegada de uma 

mulher, ser nunca antes visto em Jesusalém. Uma das forças que movimentam o romance é 

a curiosidade de Mwanito em relação ao mundo exterior, ao que se passa além das 

fronteiras restritas e sombrias da cidade sem habitantes em que ele e sua família se 

recolhem temporariamente, como espera o irmão mais velho, por exemplo. Apesar dela ter 

sido escolhida como o lugar do recomeço e da distância, os irmãos Mwanito e Ntunzi não 

se conformam em habitar essa terra tão estéril, o primeiro por ter vontade de conhecer o 

mundo tão descrito por seu irmão mais velho. É por conta disso que, novamente, assim 

como em Terra Sonâmbula, a escrita vai ter um papel deveras relevante para o jovem 

Mwanito – que aprende a escrever e o faz nos lugares mais insólitos, tais como cartas de 

baralho e mesmo o dinheiro que seu irmão consegue só para que ele pratique a escrita. 

Nessa perspectiva, no registro da história que é feito por Mwanito, que 

encontramos o contraponto perfeito a seu pai, que não é capaz de compreender que, 

apesar de todo isolamento que impõe aos que estão ao seu redor, as fronteiras 

inevitavelmente se abrem, a comunicação entre os habitantes de seu país, apesar de todo 

esfacelamento, existe e se mostra cada vez mais forte, de certa forma até ameaçadora para 

quem tanto estima o exílio. O isolamento com o qual Silvestre Vitalício tanto sonhou, 

mesmo que buscando fugir da violência e da corrupção moral que o mundo impõe, é 

impossível em um país que cada vez mais se abre e se reestrutura, levando em 

consideração o grande fluxo de pessoas e deslocamentos a que o mundo contemporâneo 

está sujeito malgrado as experiências traumáticas do período colonial. Aliás essa abertura é 

necessária inclusive para a reestruturação de uma nova ordem que se coloca com o fim da 

colonização e início de tomada de poder pelos partidos nativos. 
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Assim, para Mwanito qualquer fato banal ou corriqueiro se torna um evento 

de grandes proporções por conta de sua grande carência de experiências. Para ele, então, o 

mundo que se mostra ainda por descobrir é estruturado a partir de suas experiências, que 

possuem um caráter especial por conta do estado de guerra em que está inserido. Inclusive 

por isso é possível que suas experiências tenham um caráter tão grandioso. Para Yi-Fu 

Tuan (1980, p.10): 

 

(...) a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria 
vivência. Experienciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar a 
partir dele. O dado não pode ser conhecido em sua essência. O que 
pode ser conhecido é uma realidade que é um constructo da experiência, 
uma criação de sentimento e pensamento. 
 
 

Para os irmãos protagonistas do romance essa é uma explicação que 

demonstra à perfeição como eles constroem suas relações com o mundo e com as pessoas 

ao seu redor. Cada pequeno gesto ou acontecimento possui um status que só a experiência 

vivida pela primeira vez pode dar, como uma viagem rumo a um destino desconhecido que 

só pode ser descoberto através dos olhos do próprio viajante. O que as personagens 

constroem a partir de um dado que nos parece simples ganha um ar de grandeza, já que se 

apresenta como uma novidade prodigiosa para os irmãos que pouco conhecem da vida e 

do mundo – o fato de serem apenas os dois, não poderem conviver ou compartilhar suas 

experiências com uma coletividade maior, aliado ao fato de que ambos estão de fato na 

idade das descobertas, faz disso um verdadeiro fenômeno para os irmãos. O próprio 

Couto (2009, p.62) explicita a forma como Ntunzi tem a percepção da estrada que conduz 

para fora dos domínios de seu pai: 

 

Quando o portão se escancarou, vimos que a tão proclamada estrada 
não passava de um magro trilho, quase indistinto, invadido pelo capim e 
pelos morros de muchém. Todavia, para Ntunzi o atalhozito surgia 
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como uma avenida cruzando o centro do universo. Aquele estreito 
fiozinho alimentava a ilusão de haver um lado de lá. 
 
 

Para Ntunzi, a experiência de ver a estrada, tão magra quanto um trilho, como 

descreve o autor, é de fato um acontecimento de grandes porporções, já que é através dela 

que ele será conduzido para fora de Jesusalém, visando inclusive, depois dessa saída, 

vivenciar coisas novas longe desse pai tirano que não lhe permite nada. A ânsia de 

conhecer um outro mundo que abrisse outras oportunidades fazia com que o jovem 

pusesse tão grandes expectativas na estrada que até a percebia como essa verdadeira 

avenida cruzando o centro do universo. Em Antes de nascer o mundo podemos ver em torno 

de quem a narrativa se constrói e também de que forma Mia Couto desenvolve seu 

romance, sempre se utilizando uma forma muito própria de narrar e de criar neologismos 

para alcançar a memória e o imaginário coletivo que registraram os aflitivos momentos 

históricos que englobam a descolonização, o período pós-colonial de guerra civil 

intentando registrar como a população sobreviveu a isso. O que mais há em sua literatura é 

o simbólico que busca resgatar a cultura moçambicana através da linguagem, falando 

metaforicamente de uma realidade que é à um só tempo dura, sofrida, mas também rica 

em histórias de representações oníricas e de simbolismos a respeito da terra e das pessoas 

que nela habitam. Assim, uma das bela metáforas do autor para essa obra é a seguinte: 

“Não é segurando nas asas que se ajuda um pássaro a voar. O pássaro voa simplesmente 

porque o deixam ser pássaro” (COUTO, 2009, p.52) 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa análise esteve focada, ao longo do estudo, em alguns aspectos 

concernentes ao romance Antes de nascer o mundo, de Mia Couto, em que pudemos observar 

como questões como identidade e experiência foram abordadas pelo autor de forma a 

serem o mote principal para que essa história pudesse ser desenvolvida. Intentamos 

compreender, através de uma leitura que frisasse essencialmente esses dois pontos, a forma 

como o autor os concebe no referido romance, sendo que foi também nossa tarefa buscar 

outros autores que pudessem dialogar nessa mesma perspectiva de estudo no intuito de 

podermos enriquecer e pautar de forma mais contundente nossa discussão. 

Assim sendo, nosso estudo frisou características relevantes tais como 

memória, identidade e experiência, observando sua importância na formação dos jovens 

protagonistas do romance, utilizando-nos de um referencial que abordava autores como a 

crítica contemporânea argentina Beatriz Sarlo, que trata especialmente das influências do 

passado e de seus resquícios em nossa vida presente, bem como de que maneira somos 

capazes de lidar com as memórias provenientes desse passado, o geógrafo chinês Yi-Fu 

Tuan, o qual utilizamos essencialmente em uma passagem que trata da importância da 

experiência para cada um de nós, como ela se manifesta e pode ser sentida e autores que 

falam de conceitos teóricos referentes à África pós-colonial, bem como críticos das obras 

de Couto, como Russel G. Hamilton e Jane Tutikian, ambos em artigos científicos 

recentes. Todos esses autores, além de passagens do próprio romance de Couto, é claro, 

para que pudéssemos observar como de fato está explícito no romance a questão da 

experiência como forma crucial de sobrevivência no topos romanesco que o autor criou. 

Observamos também a importância crucial dada à cidade de Jesusalém, vista tanto como 
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refúgio quanto como prisão para seus habitantes. Para nós o presente trabalho se mostra 

de extrema relevância na apreensão tanto de um país em conflito quanto da formação e 

nuances de personalidades que o autor propõe. Antes de nascer o mundo é um romance no 

qual podemos enxergar tantos conflitos quanto são possíveis para se criar uma obra de 

apelo universal. 
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NAS PEGADAS DO MESTRE GIL COM JOSÉ DE ANCHIETA 

 

Daiane da Fonseca Pereira1 

 

 

Não há como contestar que as grandes descobertas marítimas dos séculos XV e 

XVI foram um grande feito do homem europeu. Um homem que se tornava 

irremediavelmente moderno e crescentemente racionalista. É este homem que se vê pela 

primeira vez aprisionando e controlando o espaço do globo: “esse homem passava a ser 

senhor dos mares e subjugador das culturas estranhas, impondo por toda a parte seu credo, 

seus hábitos, sua visão de mundo” (SOUZA, 1993, p. 21). 

Enquanto as caravelas portuguesas cruzavam os mares obedecendo a cálculos 

precisos, na corte multidões se alegravam com os espetáculos de Gil Vicente. Este 

dramaturgo que viveu na primeira metade do século XVI possui uma biografia bastante 

imprecisa. O que sabemos sobre ele? Pouco ou quase nada. Nascido no ano provável de 

1465 em local desconhecido. Talvez tenha sido ourives, mestre de balança e tenha morrido 

no de 1536. Mas o que importa as imprecisões acerca da vida de Gil Vicente ante a vasta e 

universal obra que ele nos deixou? Que importa não saber ao certo quando ele morreu se 

nos legou uma obra ainda pulsante, universalmente atual? 

O que de fato nos interessa é o rico texto vicentino, pois é através deste que 

conseguimos compreender o porquê de Gil Vicente ser o grande precursor do teatro 

português e um dos grandes artistas dramáticos do século XVI. Suas pegadas foram 

                                                           
1 Mestranda em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional pela Universidade do Estado da Bahia.  
Email: daypereyra@yahoo.com.br. 
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deixadas nas cortes de D. Manuel I e D. João III, onde alegrou o paço com suas mais de 50 

obras2. A primeira delas, Auto da visitação, data de 1502, quando do nascimento do príncipe 

D. João e a última, de 1536, Floresta dos Enganos.  

Para compor seus autos, Gil Vicente inicialmente trilhou os caminhos do auto 

pastoril castelhano, principalmente os que foram traçados por Juan del Encina. Contudo, 

Gil Vicente avança a linguagem de seu teatro incorporando ao texto outros níveis de 

representação, a tradição oral, elementos de ação vivaz, típicos da tradição peninsular. É 

por tal, que Jorge de Souza Araujo, nos assegura que “o teatro de Gil Vicente não terá sua 

validade aferida pela proeminência da originalidade genética, senão pela grandeza de seu 

repertório estilístico, que suplanta êmulos, anteriores e posteriores”(ARAUJO, 2003, p. 88).  

Gil Vicente possui “o pressentimento de época” (ARAUJO, 2003, p. 89), uma 

universalidade temática que o fez tecer um verdadeiro painel da sociedade a qual tanto 

divertiu. Ele conseguiu apreender através de uma crítica, por vezes mordaz, a essência da 

sociedade portuguesa da primeira metade do Quinhentos.  

Ele não apenas alegrou a corte com seus espetáculos, como criou uma verdadeira 

escola que acabou por influenciar seus contemporâneos e tantos outros dramaturgos ao 

longo dos séculos. Muitos são aqueles que seguiram as pegadas do Mestre Gil e beberam 

em sua fonte, dentre estes, destacamos aqui o Padre José de Anchieta. 

Dentre os jesuítas que aportaram no Brasil, José de Anchieta foi aquele que mais 

se dedicou à obra da catequese, desde a sua chegada até sua morte. Esse árduo soldado do 

Exército de Cristo nasceu em 1534, em São Cristovão da Laguna, na ilha de Tenerife, uma 

das Canárias. Aos catorze anos chega a Coimbra onde continuará seus estudos e assimilará 

                                                           
2 A obra de Gil Vicente soma um total de “56 textos, sendo 44 obras principais e outras obras “miúdas” 
(GARCIA, 2000, p. 19). 
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aspectos da vida portuguesa. O seu ingresso na Companhia de Jesus se dará aos 17 anos de 

idade e, apenas dois anos depois, embarca para seu apostolado no Brasil onde permanecerá 

por frutíferos 44 anos, até falecer no dia 9 de junho de 1597, aos 63 anos, na cidade de 

Reritiba, atual Anchieta, no Espírito Santo.  

Seu primeiro contato com o teatro deu-se certamente em Coimbra, onde estavam 

em voga os Autos de Gil Vicente e de sua escola. Para falta de comprovação deste contato, 

Armando Cardoso  argumenta: “É impossível Anchieta não os ter conhecido e admirado: 

métrica, prosódia  e muitas idéias de seus Autos são semelhantes às do grande Mestre” 

(CARDOSO, 1977, p. 14). 

Contudo, destacamos que Anchieta está inserido em um contexto muito diferente 

do vicentino. O teatro ele que começou a produzir no Brasil na segunda metade do  século 

XVI é marcado pela cultura e pela sociedade local. Seguindo as observações de Ivo Duarte 

Cruz, a matriz da criação teatral anchietana irá surgir definida por três vetores: 

a missionação, designadamente pela Companhia de Jesus, a influência 
óbvia do teatro das metrópoles, que em Portugal assume ligações 
directas à escola vicentina tardia, e, como dissemos, a tradição cultural 
das sociedades locais e a necessidade de impor a própria colonização 
através da expressão dramática (CRUZ, 2004, p. 4).   
 

Para que não peguemos atalhos errados é importante não esquecer que esses 

autores viveram e produziram no turbulento século XVI e, mesmo sob perspectivas 

distintas, eles refletem em suas obras a crise de um homem que não mais era medieval e 

ainda não se via como humanista. Não podemos, também, nos abster aqui de mencionar 

as divergências existentes entre os autores, principalmente quanto ao tratamento de 

assuntos, ou motivos.  

Começemos por levantar certas linhas tangenciais na vida e na obra de ambos. 

Em primeiro lugar, estavam mergulhados no clima da época, nas consequências das 
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navegações peninsulares e na agitação ideológica levantada pelo cisma religioso. José de 

Anchieta, catequista e missionário, Gil Vicente, teatrólogo da corte, um na periferia do 

poder – mas inserido no programa jesuítico de constituir nas Américas um império 

religioso –, outro no centro dele, não se poderiam postar ao largo das questões e 

contradições do século.  

Dito issto, iniciemos nossa caminhada em busca das pegadas vicentinas 

perceptíveis nos autos anchietanos observando que tal qual o Mestre, Anchieta foi um 

organizador de festas. Se Gil Vicente era o responsável pelo entretenimento na corte, em 

datas celebrativas da cristandade ou da fidalguia, cabia a Anchieta, na colônia, a tarefa de 

organizar os festejos, também em datas celebrativas da cristandade, ou em recepções a 

religiosos, como foi o caso de Fernão Cardim.   

Ao observar o enredo, constamos que José de Anchieta não segue precisamente a 

linearidade e simplicidade do Mestre, ele é um tanto mais discursivo e solene, que, segundo 

Araujo (2003), é típico de uma retórica de sermonário em que a antinomia danação x 

redenção para a tropa de Deus alcança, não raro, o sectarismo absolutista e dominador.  

No plano linguístico, tanto Gil Vicente quanto Anchieta lançaram mão do 

plurilinguismo3.  Evidente que no caso de Anchieta a utilização de várias línguas deve-se, 

em parte, ao fato de seu público ser bastante diversificado. No entanto, assinala Vilma 

Arêas, ele usa, e muitíssimo bem, do plurilinguismo como recurso dramático, como Gil 

Vicente o fazia. Se ele quer falar uma cena mais nobre, ele usa o espanhol. Se ele quer a 

coisa mais simples, o português ou, evidentemente, o tupi, para aquele grupo a quem se 

destina a própria peça.  

                                                           
3 Gil Vicente fez uso tanto do Português quanto do Espanhol para compor seus autos. A fora isso, ele 
também se utilizou de dialetos como o saiguês. José de Anchieta, por sua vez, compôs seus autos em 
português, espanhol e tupi. 
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A dimensão social e crítica pela via do riso faz-se presente nos dois dramaturgos. 

Contudo, em Gil Vicente é mais direto e solto, em Anchieta é solene e não-cômico. Se Gil 

Vicente é picante e, não raro, obsceno, Anchieta é sempre sério e compenetrado. Um 

exemplo é a fala discurso de Aimbirê, um dos demônios do Auto de São Lourenço:  

Vou fingir-me castelhano 
e usar de diplomacia 

com Décio e Valeriano, 
porque o espanhol ufano 
sempre guarda cortesia. 

 
Oh, mais alta majestade! 

Beijo-vos a mão mil vezes, 
Por vossa grã-crueldade 
Pois justiça nem verdade 
Guardastes, sendo juízes. 

 

O riso é certamente provocado pelo fato do Diabo buscar a justiça do 

Imperadores. Gil Vicente é mais direto. A exemplo temos o diálogo  entre o Diabo e a 

alcoviteira na Barca do Inferno: 

Diabo: de que morreste: 
Joane: de que? 

Samicas de caganeira. 
Diabo: de que? 

Joane: de caga merdeira, 
Má rabugem que te dê. 

 

Como reconhecido discípulo do Mestre Gil, Anchieta não apenas reproduziu ao 

longo de sua obra teatral modelos e fórmulas postulados pelo Mestre. Ele o seguiu 

também quanto a temática religiosa e a manifestação desta por meio de alegorias. A 

estrutura temática vai seguir um percurso semelhante em ambos: “julgamento de valores 

humanos ante as ações cometidas em vida, com argumento persuasivo de espelhamento 

moral” (ARAUJO, 2002, p. 46).Seja na tríade das Barcas vicentinas, ou nos autos de São 
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Lourenço e Da Pregação Universal, de José de Anchieta, encontramos a figura de anjos e 

diabos utilizados para representar o Bem e o Mal, respectivamente.  

Contudo, essa estrutura, que a princípio se mostra maniqueísta, é desconstruída, 

uma vez que a presença do Diabo faz-se indispensável para a afirmação do divino. Esta 

personagem não é necessariamente a que se opõe ao Bem, posto que cabe ao Diabo 

ratificar os valores católicos presentes nos dois autores. 

Mas como o teatro de José de Anchieta desenvolve uma prática de catequese, a 

proposta de seu teatro é do convencimento à redenção, penitência, expiação. Gil Vicente, 

por sua vez, é mais crítico do modelo social e político vigente. Sendo assim, o Diabo que 

Gil Vicente nos apresenta é o responsável por apontar os erros da sociedade e exprimir um 

sutil desejo de mudança. Trata-se de um Diabo consciente e juiz. Arguto, malicioso, 

crítico, influente cobrador das almas que sabe suas.  

Por ter por objetivo maior a catequização, o discípulo não seguiu o Mestre 

quanto às ideologias retradas através do Diabo. A malícia diabólica dos autos anchietanos é 

a dos inimigos da religião, dos vícios indígenas. É um Diabo que seduz, corrompe, 

subverte os valores divinos, em suma, é o indutor, a isígnia da serpente, da queda, do 

pecado original. Quanto ao anjo, em ambos esta personagem é o símbolo da justiça divina, 

a justiça onipotente do Deus do Velho Testamento.  

Mas a distinção que nos parece fundamental entre o Mestre Gil e seu discípulo 

canarinho é que o teatro do Mestre é feito com uma intencionalidade artística. Quanto ao 

teatro de Anchieta, nasce de uma proposta menos específica: “de um lado substituir a 

prática profana do teatro nos templos e, de outro, servir aos pilares doutrinários da 

Companhia de Jesus” (ARAUJO, 2003, p. 9). 
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Por fim, cabe destacar que Gil Vicente e José de Anchieta não demonstram 

preocupações com noções convencionais no teatro como tempo, lugar e ação, tal como a 

tradição medieval em que “sobreleva o ritmo ideológico da expressão dramática, o acesso 

convicente da fala teatral melhor do que propriamente os recursos pertinentes” (ARAUJO, 

2003, p. 43).  Eles praticam uma dramaturgia onde a palavra e a gestualística são as mais 

eficiente cenografia, sobretudo a palavra “cenográfica pela impressão ideológica que instila 

no auditório um teatro de moralidades, fusão da matéria religiosa com a fantasia alegórica” 

(ARAUJO, 2003, p. 90). 

Anchieta, como tantos outros que lhe sucedeu até os dias de hoje, seguiu as 

pegadas deixadas por Mestre Gil. Afinal, um texto não pode ser considerado uma peça 

isolada que reflete a individualidade de seu autor. Ele é produzido para marcar uma 

posição e participar, de algum modo, dos debates que se  instauram na sociedade e nisso o 

texto vicentino é ímpar.  

Como poucos Gil Vicente a tudo e a todos fustigou com seu riso e rebaixou com 

seu humor, sem deixar de realizar uma sarcástica pintura dos contumes de seu tempo. 

Como diria Maria Theresa Abelha: 

Na era agitada de transição do feudalismo para o capitalismo, do 
tradicionalismo cristão para o renascimento reformador, Mestre Gil 
apareceu como um marco divisório: homem de duas idades que soube 
por em sua obra a atitude antitética do seu tempo para com a religião – 
um alto idealismo espiritual, correspondente a uma religiosidade 
profunda, e um realismo cru, correspondente a uma sátira violenta. 
(ABELHA, 2002, p. 35).  
 

Mesmo tendo escrito seus autos em pleno século XVI, Mestre Gil permanece 

atual. Esta atualidade é que nos faz ainda hoje beber nesta fonte de eternidade, pois, nos 

assegura Abelha, “Sempre que a realidade e a utopia se encontram, Gil Vicente pode ser 
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atualizado por autores mais modernos, pois o que seu teatro refletia eram anseios 

universais e, em conseqüência, eternos” (ABELHA, 2002, p. 11). 

Se é assim, continuemos então a seguir as pegadas do Mestre Gil.   
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HERBERTO HELDER, BRICOLEUR 
 

Daniel Levy Candeias1 
 
 
 

“… o pensamento mítico não é apenas o prisioneiro de 
fatos e de experiências que incansavelmente põe e dispõe 
a fim de lhes descobrir um sentido; ele é também 
libertador, pelo protesto que coloca contra a falta de 
sentido com o qual a ciência, em princípio, se permitiria 
transigir.” 

Lévi-Strauss 

 
 

 

A leitura de apenas um poema de Herberto Helder pode ser suficiente para 

um leitor atento perceber que está diante de um estilo bastante singular. Mas, além das 

exaustivas imagens de impacto e do hermetismo quase panfletário, que elementos 

compõem esse estilo?  

Sem a pretensão de realizar um trabalho exaustivo, levantemos os seguintes 

aspectos desse poeta: prevalência de versos livres e brancos, recorrência de 

desestabilização de sentidos e preferência por termos ou imagens ligados à natureza, a 

significados abstratos ou a objetos produzidos pelos homens que não demandam um 

nível muito elevado de modernização (do que decorre pouca presença do urbano). 

 
Criança à beira do ar. Caminha pelas cores prodigiosas, iluminações 
da água, esmeraldas 
exasperadas, as púrpuras. E entra na clareira. Passa,  
toda. Está coberta de pólen. 
A convulsão de uma jóia quando roda 
abruptamente acesa. A cicatriz no tórax é uma 
arborescência 
a sangue e ouro. Nela se embebedam os enxames das imagens  
estelares, vermelhas, 
extremas. 

                                                        
1 Doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada pela FFLCH-USP. 
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Os favos no escuro enlouquecem a infância. 
Nas suas casas profundas Deus aguarda que se demonstre 
o teorema perfeito 
e terrível. 

 
Nesse poema do livro Última ciência, a não ser pela rima toante entre 

“vermelha” e “extrema” e pelo jogo de som entre “passa” e “pólen”, não há outros 

elementos que possam sugerir uma forma fixa. Quase todos os versos têm número de 

sílabas diferentes e talvez não seja tão arriscado afirmar que as aliterações (como em 

“exasperadas, as púrpuras”) e as assonâncias (“estelares, vermelhas,/ extremas”…) 

perdem sua força diante das imagens. É possível que essa seja uma tendência geral do 

poeta e que seu efeito, em oposição aos sonoros poemas simbolistas, por exemplo, é de, 

na leitura, fazer prevalecer o sentido sobre o som.           

Pensemos, então, no sentido do poema acima. 

Seu início não oferece muitos enigmas. “Criança à beira do ar” não deve ser 

interpretado literalmente, mas designa, provavelmente, uma criança ao vento ou uma 

criança cujo estado de espírito está representado pela imagem “à beira do ar”. O que se 

segue permite que aceitemos ambas as hipóteses, com maior tendência à primeira: trata-

se de uma criança explorando a natureza, esta indicada metonimicamente por elementos 

como “cores prodigiosas” e “iluminações da água”. Até a frase que termina com a 

palavra “pólen” tudo parece confluir para a construção dessa paisagem em movimento.  

A frase (porque aqui, como em quase todo o Herberto Helder, não é 

prolífico concentrar-se na divisão em versos) “a convulsão de uma jóia quando roda 

abruptamente acesa” ainda dá margem para a interpretação que estava se estabelecendo. 

No entanto, a personificação da joia e a possível associação entre ela e a criança 

enriquecem o campo imaginário que se reduzia a elementos naturais. Além disso, o 
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caráter abrupto e convulsivo dessa pedra manipulada pelo homem instaura uma nova 

dinâmica, pois as ações narradas anteriormente eram mais sutis: caminhar, entrar, passar 

e estar coberto. 

O que vem adiante desestabiliza o sentido do poema e suscita uma série de 

questões. Fala-se de uma cicatriz num tórax, ambos determinados por artigos definidos. 

Seria uma cicatriz no tórax da criança? Ou ela seria apenas uma metáfora? Se a criança 

está realmente ferida, por que isso teria ocorrido? Se há uma metáfora, ela alude a quê?  

No que diz respeito tanto a metáforas quanto à cicatriz, o ouro de 

“arborescência a sangue e ouro” torna o trecho mais hermético, pois, diretamente, não 

há como depreender aspectos auríferos de árvores ou de cicatrizes (a arborescência pode 

ao menos se relacionar com a forma de uma cicatriz ou com o modo como o sangue 

escorre). Dessa maneira, aos poucos, a alusão à criança e ao espaço com o qual ela 

interage, a referência mais concreta do poema, vai se desconstruindo…  

As frases seguintes intensificam esse obscurecimento de sentido, culminando 

no irônico “teorema”. A rigor, um teorema deve instaurar uma proposição demonstrável 

por meio de um processo lógico, mas são característicos desse poema a aparente falta de 

lógica e o completo distanciamento de formas retóricas ou concepções racionalistas da 

poesia. Diga-se de passagem que esse mesmo termo surte efeito de ironia semelhante no 

famoso conto a que dá título. No entanto o cruzamento dos dois textos não parece 

permitir que a análise avance muito.          

Paremos, portanto, aqui o desenvolvimento da interpretação do poema que 

escolhemos como exemplo. Não só porque este trabalho enfoca a obra de Herberto 

Helder em geral, mas também porque os textos desse autor tendem a uma grande 

abertura de significado, o que torna sua compreensão insegura e demasiadamente 
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hipotética2. Para ser mais específico: nessa obra o processo de reunião, muitas vezes 

quase compulsiva, de elementos que não se ligam diretamente ou que se desligam ao 

longo da leitura, em conjunto com um discurso fragmentário, faz o leitor não saber se 

está diante de um aglomerado gigante de metáforas, de uma ou mais alegorias 

hiperdissonantes ou de um mundo imaginário com uma lógica bem diferente da do 

nosso. 

Apesar disso, há alguns aspectos em Herberto Helder que dão um pouco 

mais de segurança à leitura, diminuindo o efeito caótico da desestabilização de 

significados. Um deles é a recorrência de termos empregados, geralmente, com 

conotações semelhantes, tais como: “fogo”, “sangue”, “mulher” e “estrela”. E outro é a 

repetição de três temas que se relacionam nessa obra: poesia/linguagem, amor e 

transformação3. 

Do que se pode depreender do autor em questão, poesia/linguagem e amor 

ligam-se por conta de seu poder transformador. O amor, por exemplo, tem o poder de 

transformar quem ama, pois, como diz o verso de Camões que foi incorporado ao 

“Tríptico” de A colher na boca, com ele, “transforma-se o amador na coisa amada”. E, 

conforme se lê no mesmo poema, a própria “coisa amada” também não está livre do 

mesmo processo: 

 

                                                        
2 No que diz respeito às “aberturas” das poéticas modernas, Umberto Eco afirma: “As poéticas 

contemporâneas, ao propor estruturas artísticas que exigem do fruidor um empenho autônomo 
especial, frequentemente uma reconstrução, sempre variável, do material proposto, refletem uma 
tendência geral de nossa cultura em direção àqueles processos em que, ao invés de uma sequência 
unívoca e necessária de eventos, se estabelece como que um campo de probabilidades, uma 
ambiguidade de situação, capaz de estimular escolhas operativas ou interpretativas sempre 
diferentes”. (ECO, Umberto: 1991, p. 93) 
3 A presença e a importância da transformação na poesia de Herberto Helder já foram apontadas 
por Tatiana Aparecida Picosque em sua dissertação de mestrado Da poética movente: uma prática 
quinhentista em diálogo com Herberto Helder (FFLCH/USP). 
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E a coisa amada é uma baía estanque. 
É o espaço de um castiçal, 
a coluna vertebral e o espírito 
das mulheres sentadas. 
Transforma-se em noite extintora. 

 
Na verdade (continuando a interpretação desse poema), com amor, tudo 

pode ser transformado. Porque “o amador é tudo” e a “coisa amada” é impelida por ele: 

Porque o amador é tudo, e a coisa amada 
é uma cortina 
onde o vento do amador bate no alto da janela 
aberta. O amador entra 
por todas as janelas abertas. Ele bate, bate, bate. 

 
Como se vê, esse poema envolve amor e realidade e ele é bastante 

demonstrativo, pois nossa hipótese é que há uma questão epistemológica no cerne dessa 

poesia.  

Se no Surrealismo o inconsciente sustenta um mundo que é imaginário e real 

ao mesmo tempo, se em Mallarmé realidade e imaginação também se unem por conta da 

prevalência da linguagem ou da arte sobre o que lhe é alheio, em Herberto Helder o 

mesmo processo ocorre, porque real e imaginário, assim como a linguagem, são objetos 

do mundo e podem ser manipulados livremente. Basta ao sujeito que percebe o mundo 

amar, sensibilizar-se ou inspirar-se em elementos que o compõem para que esses tomem 

formas encantadoras ou até encantatórias, “porque tudo é canto de louvor na vida 

inspirada” (“Os selos”). 

Ou seja, a delimitação dos objetos e a das palavras dependem da percepção 

de quem faz o recorte. Assim, se o poeta unir árvore com sangue, a árvore terá sangue ou 

o sangue terá árvores; de uma maneira bem semelhante à função da linguagem na magia. 

Por isso, não fica claro se esse tipo de união tão inusitada para os “não iniciados” nesse 

exercício de percepção é fruto da vontade do eu lírico ou da própria constituição secreta 
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do mundo, a qual não é acessível para observadores domesticados pelo uso convencional 

da razão. Fica claro apenas que ambos, poeta e mundo, estabeleceram uma relação tão 

íntima, que já não se sabe o que é o sujeito e quem é o objeto.    

A relação íntima entre homem e mundo associada a indiferenciação entre 

sujeito e objeto é encarada de diversas maneiras (por exemplo, em teorias naturalistas do 

Século XIX, na psicanálise e em Hegel e hegelianos) como uma característica de um tipo 

de pensamento primitivo, e talvez primeiro, de lidar com a realidade. 

E, no que diz respeito à possibilidade de aproximar a técnica da poesia 

herbertiana do pensamento primitivo, é interessante que pensemos um pouco sobre 

algumas proposições de Lévi-Strauss. 

Quando o antropólogo discutiu sobre o que poderia distinguir o nosso 

pensamento do daqueles chamados “primitivos”, não se deteve nas questões relativas a 

subjetividade e objetividade, mas chegou a uma conclusão que pode ser muito útil para 

nós: a de que a diferença essencial entre esses dois modos de pensar se resumiria a seus 

princípios de organização.  

Segundo ele, nas culturas cientifizadas, a compreensão dos fenômenos seria 

realizada de forma segmentada. Assim, um fato poderia ser explicado biologicamente, 

quimicamente, historicamente e assim por diante, mas somente na medida em que as 

questões biológicas se limitassem à biologia, as questões químicas, à química, as questões 

históricas, à história e as questões não resolvidas permanecessem em aberto. Como se lê 

em uma citação de O pensamento selvagem: “os cientistas suportam a dúvida e o fracasso, 

porque não podem fazer de outra maneira. Mas a desordem é a única coisa que não 

podem tolerar”. (Simpson apud LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 25) 
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Nas culturas “selvagens” ou “primitivas”, a compreensão dos fenômenos se 

daria por meio de uma lógica mais concreta cujo princípio seria explicá-los conforme 

possíveis congruências, e, esse tipo de pensamento, apesar de também não tolerar a 

desordem, não suportaria dúvida nem fracasso. Nas palavras de Lévi-Strauss: 

 
A verdadeira questão não é saber se o contato de um bico de picanço 
cura as dores de dente, mas se é possível, de um determinado ponto 
de vista, fazer „irem juntos‟ o bico do picanço e o dente do homem 
(congruência cuja fórmula terapêutica constitui apenas uma aplicação 
hipotética entre outras), e, através desses agrupamentos de coisas e de 
seres, introduzir um princípio de ordem no universo. Qualquer que 
seja a classificação, esta possui uma virtude própria em relação à 
ausência de classificar. (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 25). 

 
 
Assim, poderíamos talvez afirmar que no primeiro caso a explicação e o 

recorte do mundo se dariam a partir de teorias anteriores à experiência, enquanto neste a 

associação entre elementos contíguos seria o método de recorte, resultando em modos 

de representação mais maleáveis e concretos.  

A esse pensamento mítico, o antropólogo associa a técnica do bricolage, que 

consiste num trabalho manual, sem planejamento, a partir de elementos heteróclitos que 

se encontram à mão do bricoleur. De modo que a composição do conjunto, o produto de 

seu trabalho, seria “o resultado contingente de todas as oportunidades que se apresentam 

para renovar e enriquecer o estoque ou para mantê-lo com os resíduos de construções e 

destruições anteriores” (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 34). Assim, no decorrer da elaboração 

de um objeto, um cano de pia associado a uma tábua pode se transformar num pé de 

mesa, da mesma maneira que um pneu pode se tornar uma cadeira de balanço. 

O importante é ressaltar que tanto o pensamento “primitivo” quanto a 

técnica do bricoleur operam com uma lógica que organiza os elementos do mundo por 
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meio de possibilidades de congruência, sem planejamento, sem um método padrão e a 

partir de objetos que podem ser acessados facilmente no momento da organização.  

Parece que é por um método bem semelhante que Herberto Helder é capaz 

de criar árvores com sangue ou sangue com árvores. Como se sua mente lidasse com um 

princípio de ordem do mundo inacessível para nosso pensamento científico e nossa 

compreensão educada nos moldes da tradição e da crítica literárias, ele reúne elementos 

básicos da natureza ou do artesanato a partir de congruências aparentemente arbitrárias. 

No fundo, a motivação maior da sua poesia talvez seja desviar-se dos desgastados e 

padronizados modos de se lidar com a realidade, incluindo aí a literatura. Nessa medida 

ele se aproxima de algumas teorias relativizantes do Século XX, lembrando, 

particularmente, o bom humor de Deleuze e a positividade de Merleau-Ponty.    

Outro aspecto que aproxima esse poeta do bricoleur é o uso de materiais já 

elaborados. Tendência que fica clara em suas autorreferências, por meio da repetição de 

símbolos e palavras, e em colagens assumidas, como a realizada com um trecho do 

“Gênesis”, um do “Apocalipse”, um de François Villon, um de Dante e um dele mesmo 

em A máquina de emaranhar paisagens.    

O curioso é que o resultado dessa técnica primitivista estabelece um diálogo 

com fenômenos muito atuais. 

O primeiro deles é a tendência a produção e reprodução de significantes sem 

significado claro ou com significado esvaziado, que aparece, por exemplo, tanto em 

imagens estampadas em roupas, acessórios ou souvenirs (como é o caso do Ampelmann 

ou da recente moda da fita cassete), quanto em filmes, como “Cidade dos sonhos” ou 

“Melancolia”. O segundo é o predomínio do espaço sobre o tempo, que se realiza 

sobretudo por conta da velocidade com a qual as informações são transmitidas e por 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1527 

 

conta do caráter imagético (seja por meio da internet, da TV, ou da fotografia) de nossa 

relação com o mundo. O terceiro é o esvaziamento da subjetividade. E o quarto é um 

estado de percepção, resultante da confluência dos aspectos anteriores, que cria uma 

espécie de presente alucinatório:     

 
… assim isolado, o presente repentinamente invade o sujeito com uma 
vivacidade indescritível, uma materialidade da percepção 
verdadeiramente esmagadora, que dramatiza, efetivamente, o poder do 
significante material – ou melhor, literal – quando isolado. 
(JAMESON, 2007, p.54). 

 
Mas, se essas características da contemporaneidade e de suas obras artísticas 

parecem estar presentes em Herberto Helder, por que não o colocar simplesmente entre 

os pós-modernos e sim entre os antigos bricoleurs?  

É preciso notar que, em Herberto Helder, diferentemente do que ocorre no 

pós-modernismo, essas características estão envolvidas com uma questão mais 

epistemológica do que textual, uma problemática mais de ponto de vista do que de 

virtualidade. Outro fator importante é que essa poesia algo primitivista não se pretende 

pós-moderna, se pretende “pré-moderna”.  

No que diz respeito a essa pretensão, aliás, ela seria moderna. Sobretudo 

porque sua resistência às abordagens canônicas da literatura se faz por meio da criação de 

uma atmosfera entre o nostálgico e o utópico (talvez nostalgia ou utopia negativas de um 

sujeito efetivo) e não por meio de colagens dos materiais desgastados deste nosso 

mundo, que é cada vez menos vontade do que representação. Pode ser que uma das 

grandes virtudes da obra desse poeta seja demonstrar o quão primitivo pode ser 

considerado o estado de coisas atual e, com isso, indicar que algo precisa ser radicalmente 

mudado. 
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Resta lembrar que, vez ou outra, essa poesia assume a fragilidade e até o 

despropósito e o caráter fake de sua missão anticivilizadora, por meio da ironia, do 

cinismo, da evidente realização do puro jogo e da caricatura de si mesma. O que se dá, 

geralmente quando o tom solene dá lugar à comicidade, e o poema se assume também 

como mero texto ou provocação, lembrando as loucuras de um Nerval ou de um José 

Régio ou a crueldade ou a peste de Artaud (no que diz respeito a esse tipo de 

encaminhamento, a parte IV de Poemacto é bastante ilustrativa) – aproximando-se, dessa 

maneira, um pouco mais do pós-modernismo.     

No entanto, talvez esses momentos não sejam suficientes para diminuir o 

poder místico (por que não “mágico”?) que tal tipo de escrita é capaz de exercer nem 

para impedir a facilidade de uma possível fórmula do hermetismo, que está sendo 

aprimorada por alguns de nossos contemporâneos. Decorre disso que ela não surte o 

mesmo efeito naqueles que não foram encantados, especialmente naqueles que não 

gostam de passar por experimentos.   
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PAISAGEM COM MULHER E MAR AO FUNDO: A PAISAGEM E OUTRAS 

PAISAGENS 

 
 

Daniela Aparecida da Costa1 

 

INTRODUÇÃO 

 

No presente texto, pretendo discutir de forma breve as singularidades dos 

procedimentos narrativos utilizados na composição do romance Paisagem com mulher e mar ao 

fundo, de 1982, da escritora portuguesa contemporânea Teolinda Gersão. A escritora é um 

dos grandes nomes da atual ficção portuguesa, o que se confirma pelos diversos prêmios 

obtidos no decorrer das publicações de suas obras ficcionais: Prêmio de ficção do Pen 

Clube (1981 e 1989) pelos romances O Silêncio e O cavalo de Sol, Grande Prêmio de Romance 

e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (1995) para o romance A casa da cabeça de 

cavalo, prêmio Fernando Namora (1999) para Os teclados, Grande Prêmio de Conto Camilo 

Castelo Branco da Associação Portuguesa de Escritores (2003) para Histórias de ver e andar e, 

por último, o prêmio da Fundação Inês de Castro (2008) para o livro de contos A mulher 

que prendeu a chuva e outras histórias. 

A ficção da autora teve seu início em 1981 com o romance O silêncio, sete anos depois 

do momento revolucionário de 25 de abril, o que ratifica a fala de vários críticos, como, por 

exemplo, Maria Alzira Seixo (1986, p. 50-65) e Ana Paula Arnaut (2002, p. 23-62), sobre a 

baixa produção literária nos anos iniciais pós Revolução dos Cravos e ao que a própria 

escritora Teolinda Gersão disse, em entrevista a Álvaro Cardoso Gomes (1993, p. 159), 

                                                 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UNESP de 
Araraquara/SP, sob orientação da Profa. Dra. Maria Célia de Moraes Leonel. Bolsista CAPES. 
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sobre a produção literária nesse período. Gersão explica que a baixa produção literária nos 

primeiros anos pós-revolução se deveu à grande convulsão proporcionada pelo momento 

revolucionário, daí ser necessário, segundo ela, um tempo para compreender e refletir 

sobre as profundas mudanças pelas quais o país passava e um distanciamento aguçaria os 

ímpetos criativos da escrita: 

 
Nos momentos de grandes convulsões, as pessoas não têm tempo nem 
disponibilidade para escrever, e não é logo a seguir que encontram uma e 
outra. Sobretudo, quando as experiências por que passam são 
apaixonantes e as mudanças que acontecem profundas. Só depois é que 
se entra num período em que é possível criar, quando há já uma certa 
distância em relação ao passado. (Gersão apud GOMES, 1993, p. 159). 

 

Paisagem com mulher e mar ao fundo, objeto de análise do presente texto, é uma 

narrativa que escapa à classificação, não se enquadrando nos padrões romanescos 

preestabelecidos pela tradição literária, muito afinado, portanto, aos romances do início do 

século XX, pertencentes ao Nouveau Roman. Esse não enquadramento se deve ao fato desse 

romance apresentar um enredo não linear, em que tempo, espaço e personagens se 

fragmentam em meio a uma forte mobilidade do foco narrativo, com a presença de várias 

vozes narrativas, presença forte da subjetividade, juntamente com a confluência de outros 

textos e linguagens (discurso histórico, metalinguagem, linguagem pictórica, 

intertextualidade, etc.).  

Para um estudo de PMMF2 é possível, dessa maneira, pensar em vários caminhos 

de análise: as relações de poder, escrita feminina, questões culturais e históricas, metaficção, 

metalinguagem, entre outros. Cabe ressaltar, então, que os caminhos aqui escolhidos, para 

adentrar neste universo romanesco de Gersão, não esgotam as possibilidades de leitura e 

                                                 
2 A partir deste momento passarei a nomear o romance Paisagem com mulher e mar ao fundo de PMMF. 
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interpretação que ainda possam ser feitas em torno dessa obra. 

Neste texto, a análise vai ao encontro das singularidades dos procedimentos 

ficcionais utilizados na composição do romance em questão. O intuito é mostrar que essa 

narrativa de Gersão se estrutura por meio de uma configuração múltipla de cenários e 

linguagens interligados, uma paisagem em que fundo e figura se (con)fundem e, ao se 

sobreporem, revelam os embates do sujeito e da escrita que se apresentam inter-

relacionados. Desse modo temos, de um lado, a fragmentação do sujeito em sua relação 

com o mundo e com o espaço opressor, em meio à atmosfera conturbada dos fatos 

recentes da história de Portugal, como a ditadura salazarista, a Guerra Colonial, a 

Revolução dos Cravos e também as desconstruções dos arquétipos - questões ligadas ao 

imaginário cultural e à identidade portuguesa.  

De outro lado, temos os cenários da escrita, uma escrita também fragmentada - por 

isso, uma espécie de extensão dos escombros do sujeito - que remete a si mesma e dialoga 

com os procedimentos ficcionais do romance moderno (como a projeção móvel do foco 

narrativo e a fragmentação espácio-temporal), com outros textos e também com outros 

sistemas sígnicos, em especial a linguagem pictórica e a arquitetônica, motivada até mesmo 

pelas personagens Hortense (pintora) e Horácio (arquiteto), depreendendo desses outros 

sistemas seus procedimentos construtivos e remetendo-nos a uma metáfora para a 

construção narrativa. 

Assim, o título da comunicação - “Paisagem com mulher e mar ao fundo: a paisagem e 

outras paisagens” - justamente metaforiza essa configuração múltipla de cenários 

empreendida pelo romance em questão. Cenários remetendo-nos à ideia de espacialidade, 

um espaço em fragmentos, entrecruzado por outros espaços: as personagens em confronto 
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com o [espaço] exterior e interior e uma escrita nada ortodoxa, labiríntica que reflete sobre 

si mesma, dialoga com outros textos e linguagens e, assim, espelha a situação abismal das 

personagens.  

 
1 AS SINGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO DE PMMF 
 
 

Nessa obra de Gersão aflora como sua primordial técnica composicional a explosão 

dos limites e das marcas definidoras das categorias espacial, temporal e actancial. Digamos 

que há um embaçamento de seus contornos em favor de traços que dão relevo a 

divagações, lembranças e sensações do mundo interior das personagens. A narrativa é 

permeada por um verdadeiro turbilhão de descrições e pensamentos angustiantes que 

parecem pulsar ou existir de modo autônomo, com uma causalidade própria, já que 

desvinculados dos sujeitos (identidades), então submersos no fluxo do dizer. Espécie de 

aquarela, em que os fatos narrados ou a referencialidade se diluem ao longo do seu traçado. 

Nossa sensação primeira no contato com Paisagem com mulher e mar ao fundo, assim 

como Hortense, protagonista do romance, é o desconforto ao mergulharmos em um 

universo que nos engole e nos deixa desorientados, em desespero, como náufragos 

buscando apoio em escombros e fragmentos. Não por acaso somos colocados de súbito 

diante da cena inaugural da narrativa – uma tempestade marítima – metáfora do estado 

caótico do sujeito sendo tragado pela pulsão de morte. Violada sua individualidade e 

roubados os elementos essenciais que sustentam o sentido de sua existência, resta o drama 

de uma ficção que busca reorganizar as sobras, os fragmentos e ruínas do todo perdido. 

Assim, personagens como Pedro e Horácio, que morrem vitimados pelo regime opressor, 

ou exiladas como Gil, ou em fuga, caso de Elisa, a resistência de Casimira e em maior parte 
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do romance a interioridade fragmentada de Hortense e Clara, tentadas pelo desejo de 

cometer suicídio - eis a matéria a ser capturada pela narrativa como peças de uma 

montagem que exibe a fratura como sua marca fundamental. 

A narrativa mostra uma visão interiorizada das personagens frente à matéria 

histórica, com a conseqüente desconstrução de arquétipos, tão caros ao imaginário 

português. Desse modo, as relações entre ficção e história presentes em PMMF não 

seguem o que dita o romance histórico tradicional, mas o histórico surge como uma 

violação da intimidade das personagens, não é pano de fundo no romance, mas um 

elemento responsável pelo embate do sujeito contra o mundo. Vejamos o seguinte trecho 

do romance: 

 
este ódio ao cais, às despedidas lancinantes, porque não gritar alto, 
assumir este cais e estas cenas, estão em nossa vida desde há 
séculos, este cais de desastre, esta amargura, é melhor assumi-lo 
até o fundo e gritar como os outros de puro desespero, em vez de 
se iludir de falsa esperança, o que quer que aconteça é culpa minha, 
sou culpada deste navio e deste cais, porque nós preferimos culpar o 
destino, como se o destino existisse, e aqui estamos há séculos de pés 
e mãos atados, embarcando, partindo para fora de nós mesmos, no 
barco da loucura, um povo sem força e sem vontade, apenas 
embarcando [...] (GERSÃO, 1982, p. 48) [Grifos meus]. 

 
 

A partida de Pedro e de outros jovens para a África, a lutar na guerra para a 

manutenção das colônias portuguesas, é vista com criticidade pela personagem Hortense. 

Temos a indignação e a revolta de uma mãe diante da partida do filho, o que revela a dor e 

o sofrimento interior da personagem “uma revolta surda por te deixar partir, deveria 

abraçar-te e não te deixar partir, abrigar-te da morte em meu corpo” (GERSÃO, 1982, p. 

48), é o drama de não poder fazer nada para impedi-lo, o desejo desesperado de uma saída, 

até a situação insólita de imaginar o filho de volta ao ventre, espécie de parto às avessas. 
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O que se destaca, porém, nessa Paisagem não é apenas a problemática conflituosa do 

ser humano e os efeitos de sua interioridade destruída pelos embates com uma atmosfera 

opressora, representada no romance pela personagem-sigla O.S.(alusão à figura histórica de 

Oliveira Salazar) e seus tentáculos, mas o modo como se estrutura essa problemática por 

uma escrita que coloca em cena (em tela) procedimentos estéticos para a (re)construção de 

sua matéria ficcional fraturada. A narrativa desse romance de Gersão se apresenta como 

fragmento, existindo como prolongamento e reflexo do esfacelamento do sujeito, daí se 

fazer como ruptura com as normas linguísticas e com os moldes preestabelecidos para o 

gênero romanesco.  

Assim como as instâncias narrativas (tempo, espaço, personagens e voz narrativa) e 

a estrutura romance se apresentam esfacelados, também o texto se apresenta como 

fragmento. Visualizamos espaços em branco, períodos iniciados com letra minúscula ou 

finalizados sem pontuação, ausência de pontuação no meio dos períodos, descontinuidade 

de idéias entre os parágrafos. Sujeito e escrita, portanto, refletidos numa espécie de espelho 

partido. Segundo Sônia Piteri (2004, p. 49), o que ocorre em PMMF é uma encenação pela 

escrita da fratura da interioridade das personagens: por meio da “subversão da estrutura 

convencional dos parágrafos e das normas ditadas pelos padrões cultos da língua, essa 

fratura do „eu‟ é encenada na própria escrita do romance” (PITERI, 2004, p. 49). 

Observemos o excerto: 

 
a janela aberta, o vento leve, a indiferença de Hortense, como se 
houvesse mil outras coisas em sua vida e aquela sala nem sequer existisse 
eu não estava com atenção eu não estava com atenção eu não 
estava com atenção 
dilatar a fé e o império a guerra que nos foi imposta novos mundos ao 
mundo civilizar outras gentes 
dilatar o pé e o império impor o pé e a guerra procurar novos fundos 
devorar novos mundos escravizar outras gentes e Deus não estava com 
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atenção e Deus não estava com atenção e Deus não estava com 
atenção [...] (GERSÃO, 1982, p. 90-91) [grifos meus]. 

 

O trecho acima relata uma cena da infância de Hortense, em que ela recebe um 

castigo de Áurea e vai negando-o com suas ações e com seu discurso. O período inicia-se 

em letra minúscula, estão ausentes os sinais de pontuação dentro da estrutura frasal e os 

períodos terminam sem ponto final, é como se algo ficasse em suspenso para o leitor. Há 

um jogo paródico entre os enunciados “eu não estava com atenção” e “Deus não estava 

com atenção”, que na escrita é encenado pela falta de pontuação (note os grifos). Os cortes 

entre os parágrafos, o término do período de modo abrupto e, logo em seguida, um novo 

início vão compondo uma cena visual, que representa um mistura entre fala-escrita-

pensamento da personagem, que anseia pelo término do castigo imposto pela professora e 

procura uma forma de romper com essa atmosfera opressora. 

 A presença de espaços em branco entre os parágrafos é uma constante no 

romance, em quase toda a narrativa visualizamos essas “lacunas” no texto, é como se de 

fato a escrita performatizasse o vazio que as personagens estão sentindo diante da dor, da 

opressão e do desejo de quebrar a ordem, romper com aquilo que é imposto 

 Apresentando-se assim, o romance da autora solicita intensamente a participação 

do leitor, sua leitura atenta para desvendar os meandros da trama narrativa, compreender 

os porquês das manifestações turbulentas do interior das personagens e desvendar a 

fragmentação textual e o jogo que a linguagem estabelece com outros textos e signos. 

Ocorre no texto de Gersão, como em grande parte da ficção contemporânea, uma 

quebra da imagem de totalidade e de centralidade, bem como da visão monolítica, de modo 

que, diferentemente da narrativa tradicional, ela não aponta os elementos ficcionais como 
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norte para a leitura. Daí o leitor se deparar com um texto que se faz por meio de pedaços 

soltos a que o ato de leitura vai dando sentido, integrando as partes estilhaçadas do sujeito e 

da escrita. Uma escrita que coloca em relevo personagens destroçadas pelo meio opressor 

em que estão submersas, o que metonimicamente reflete a situação abismal da própria 

nação diante da ditadura salazarista ou dos muitos povos que sofreram com regimes 

opressores e da própria narrativa, que se apresenta ao leitor como um labirinto.  

É interessante destacar também o papel desempenhado pelo título da obra, o qual 

já nos remete desde o início da leitura a um texto em que os elementos que o compõem se 

encontram sobrepostos ambiguamente e em constante tensão: a mulher e o mar. De um 

lado, a figura da mulher, fragilizada pelas circunstâncias que a rodeiam; de outro, a 

imensidão do mar, carregando conotações disfóricas como a opressão, a guerra e a morte. 

A questão intrigante não está somente nos próprios signos que compõem o enunciado 

(paisagem, mulher e mar) e sim na sua montagem: há uma indeterminação/indefinição a 

envolver os elementos, já que na “paisagem” proposta não percebemos com nitidez o que 

está “ao fundo” e o que ocuparia o primeiro plano, se é que ele existe (a mulher? o mar? ou 

então ambos?), pois o conectivo “e” se abre a uma ambiguidade, tornando móveis as 

margens de sentido.  

Outro aspecto, que convém assinalarmos como traço característico dessa ficção, é a 

presença do olhar feminino, por meio de uma movimentação plena de tensões e 

desdobramentos acionados pela perspectiva de Hortense. Personagem que oscila entre 

pulsões de vida e de morte, em sua tentativa de romper com as malhas do fascismo e as 

perdas que esse regime lhe imputou, mas que consegue, ao final da narrativa, optar pela 

vida. Cabe ressaltar que não se trata de uma escrita feminista ou de uma visão que favoreça 
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o posicionamento da mulher com a afirmação dos clichês próprios dessa condição, mas, 

sim, uma escrita que mobiliza as personagens, sejam mulheres (Hortense, Clara), sejam 

homens (Horácio, Gil), capazes de agenciarem sua consciência crítica que os leve à 

libertação de sistemas autoritários. 

Desse modo, a singularidade de Paisagem com mulher e mar ao fundo está em colocar 

em discussão reflexões atuais sobre como se processa o fazer literário na 

contemporaneidade e sobre a fragmentação do sujeito em seu embate com o mundo. Por 

meio de um olhar feminino e de uma escrita intimista que subverte os limites do gênero 

romanesco, percebemos um desejo de quebrar toda tentativa de permanência de 

autoritarismos, seja na linguagem, seja na interioridade dos sujeitos.  

Paisagem com mulher e mar ao fundo tem, portanto, como proposta, ser uma literatura 

capaz de revisar criticamente os modelos, tanto na esfera da consciência escritural quanto 

no âmbito da vivência do sujeito enquanto ser dilacerado pela condição histórica adversa às 

suas legítimas necessidades pessoais. 

Ao ser concluída a Paisagem, encontramos mais uma imagem que brota da tela-

escrita, trazendo luminosidade ao traçado obscuro em que o cenário humano veio 

buscando se afirmar. Trata-se do filho de Clara, corpo que nasce para um último arremate 

dessa pintura textual, “experimentando bruscamente o ar e o espaço, o choque da sombra 

contra a luz.” (GERSÃO, 1982, p. 147). 
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A PERSONAGEM FEMININA EM O CRIME DO PADRE AMARO 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Deisi Luzia Zanatta1 

 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
 A obra O crime do padre Amaro foi escrita por Eça de Queirós e teve sua primeira 

publicação no ano de 1875 em Portugal. O enredo do romance engloba o envolvimento do 

padre Amaro com a jovem Amélia, na cidade de Leiria no século XIX. Através do fio condutor 

linguístico, o autor faz emergir um ambiente de muitas discussões acerca da religião e da fé, ao 

mesmo tempo em que a moralidade é colocada cada vez mais à prova. Por ter sido 

administrador do Concelho de Leiria, Eça consegue obter do mundo real o que seria o cenário 

de sua trama ficcional. Mesmo ultrapassando mais de cem anos após a data de sua publicação, 

O crime do padre Amaro é uma obra clássica do realismo-naturalismo português e chega nos dias 

atuais conquistando vários leitores. 

 A importância dos estudos subjacentes à personagem de ficção, neste trabalho, 

edificados sob a luz da teoria sobre a personagem, considerações de estudiosos das obras de 

Eça de Queirós e sobre o feminismo, permitem ao investigador ampliar seus conhecimentos 

no âmbito da literatura portuguesa. 

                                                 
1 Licenciada em Letras, Português, Inglês e Respectivas Literaturas pela Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões (URI) – Campus de Frederico Westphalen e especialista em Língua e Cultura Inglesa pela 
mesma instituição. Mestranda em Letras, na linha de pesquisa Produção e Recepção do Texto Literário pela 
Universidade de Passo Fundo, sob orientação da Profª. Drª Fabiane Verardi Burlamaque. 
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 Nesse sentido, a criação e a função da personagem Amélia, sua submissão e seu total 

envolvimento com padre Amaro, envolvidos na diegese romanesca do autor português, é a 

questão que norteia esta pesquisa. 

 Por meio desta questão norteadora, o objetivo deste trabalho é analisar como se dá a 

influência da corrente realista-naturalista nas ações dos personagens principais, Amaro e 

Amélia, como também na vida cotidiana dos habitantes da pequena, decadente e ficcional 

Leiria do século XIX. 

 Para a obtenção do objetivo proposto neste estudo, a investigação se desenvolve por 

meio de uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, visando uma análise acerca da 

personagem do romance, baseado em dados já existentes por meio dos seguintes 

procedimentos metodológicos: considerações sobre a personagem através dos postulados de 

Candido (1981); os enunciados de Roani (2004) acerca da criação da imoralidade de Amaro; de 

acordo com Reis (1999) acerca da importância da História na obra de Eça; o discurso 

persuasivo de acordo com Citelli (2002) e de acordo com Perrot (2008), o discurso feminista 

que mostra a punição através do sistema patriarcal, sofrida pela mulher ao experimentar o que 

lhe é proibido. 

 Esta pesquisa apresenta-se assim estruturada: em primeiro lugar constam breves 

considerações sobre a personagem do romance; após o flashback sobre a vida dos 

protagonistas; na sequência a análise do estudo; por fim, a conclusão. 
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1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PERSONAGEM DO ROMANCE 

 

 No percurso narrativo, é visível notar a imersão da personagem no mundo da 

linguagem. Mas esse mundo elaborado linguisticamente possui a preocupação de recriar a 

realidade, com todas as suas implicações históricas, sociais e culturais, incluindo os mais 

variados tipos de personalidades. Ao contrário do Romantismo, que o caráter das personagens 

era exaltando em tom de admiração e devoção, o Realismo se preocupou em criar personagens 

que representassem personalidades comuns da sociedade.  

Dotada de elementos compositivos como, narrador, tempo, espaço e enredo, a 

narrativa literária põe em destaque um importante membro a ser caracterizado em seus enlevos 

linguísticos: a personagem. A caracterização da personagem permite ao leitor uma maior 

abrangência da sua constituição, que em contato com a leitura da narrativa literária, consegue 

apreender a totalidade interna e externa da mesma. Se o objetivo do Realismo foi mostrar a 

essência do ser, sem as máscaras da exaltação contidas no Romantismo, ele também mostra 

que esse ser tecido de palavras, está ligado ao um determinado ambiente social, incorporando o 

enredo e as idéias do autor, vivenciando-os. Desta maneira, o autor vai costurando as cenas de 

diferentes vidas sociais. 

 Vale salientar que, devido a uma maior visibilidade do leitor, a personagem parece 

muitas vezes, bem mais definida e caracterizada do que os modelos reais. Isso se evidencia em 

Antonio Candido, no artigo chamado A personagem do romance, que segundo ele  

 

Essas considerações visam mostrar que o romance, ao abordar as 
personagens de modo fragmentário, nada mais faz do que retomar, no plano 
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da técnica de caracterização, a maneira fragmentária, insatisfatória, 
incompleta, com que elaboramos o conhecimento dos nossos semelhantes. 
Todavia, há uma diferença básica entre uma posição e outra: na vida, a visão 
fragmentária é imanente à nossa própria experiência; é uma condição que 
não estabelecemos, mas a que nos submetemos. No romance, ela é criada, é 
estabelecida e racionalmente dirigida pelo escritor, que delimita e encerra, 
numa estrutura elaborada, a aventura sem fim que é, na vida, o 
conhecimento do outro (CANDIDO, 1981, p. 58). 

  

 Através das considerações de Candido, fica notável que a visibilidade do leitor em 

relação à personagem é muito mais ampla do que a visão que possui dos seus semelhantes na 

vida real. A personagem de ficção não possui enigmas, suas partes fragmentadas formando o 

todo, são totalmente caracterizadas, para que o leitor possa vê-la através de seus próprios 

olhos, sem a interferência do autor. Diferentemente ocorre na vida real, pois mesmo que 

conheçamos as partes fragmentárias do nosso semelhante, nunca teremos uma visão do todo, 

sua vida secreta pode nunca ser revelada, e continuamente a sua vida se seguirá na sociedade 

em que se insere. 

 Eça de Queiroz, um dos mais magistrais escritores da literatura portuguesa, ao 

contrário do que muitos pensam, não nasceu nem morreu em Lisboa. Porém, descrever 

minuciosamente a cidade é o que o autor faz de uma maneira excepcional. Em muitas de suas 

obras fica evidente a descrição dos lugares existentes, mas também, ocorre a descrição que há 

além das aparências, ou seja, Eça de Queirós se preocupa em mostrar o lado nefasto, vulgar e 

decadente da cidade. Para criar suas personagens, Eça transporta da influência cultural e social, 

o reflexo dos pensamentos de seu tempo. Em O Crime do Padre Amaro, o objetivo era mostrar o 

ambiente regido pela Monarquia, Igreja e Burguesia e as relações intrínsecas do resgate da 

identidade cultural e histórica de uma sociedade decadente em Portugal no século XIX. 
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Através da estética ficcional, Eça consegue mostrar os valores eticamente deficientes de uma 

sociedade. Isso é bastante perceptível de acordo com Roani 

 

A sociedade é surpreendida como um organismo vivo em cuja intimidade os 
elementos podem ser vistos deslocando-se, movidos pela vida ou pela 
decadência. Pois, para Eça, havia se tornado um imperativo dar estocadas no 
mundo oficial, sentimental, literário e religioso. Era necessário destruir as 
falsas interpretações de uma sociedade que apodrecia (ROANI, 2004, p. 45). 

 

Essa vontade de mostrar a sociedade portuguesa além das aparências reflete nos temas 

de suas obras, considerados verdadeiros escândalos morais. O Crime do Padre Amaro, nos sugere 

o tema da castidade sacerdotal, que de acordo com as regras teóricas da Igreja Católica essa 

condição é primordial para um padre. No romance esse voto é quebrado, pois as forças 

humanas são mais fortes do que as regras impostas. Amaro rompe com a virgindade de 

Amélia, relegando-a ao esquecimento ao saber de sua gravidez e saindo impune do crime 

praticado após a morte de seu filho. Através disso, Eça mostra as veias morais e seus tipos, 

dotados de uma falta de personalidade sem igual. 

Portanto, o objetivo desse trabalho é estudar os meios pelos quais Eça utilizou na 

criação e a função da co-protagonista Amélia e os motivos pelos quais se dá o seu 

envolvimento com o padre Amaro. Abrange também, um resgate dos valores da sociedade 

provinciana de Leiria no século XIX. Para isso, o breve flashback biográfico sobre as 

personagens centrais, aponta a base moral de suas personalidades. 
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2 AMARO E AMÉLIA: BREVE FLASHBACK BIOGRÁFICO 

  

No terceiro capítulo, o livro evidencia um pouco da história de Amaro Vieira. Os pais 

de Amaro eram criados da Marquesa de Alegros. Porém, morreram quando Amaro era ainda 

muito pequeno, com apenas seis anos de idade. A Marquesa de Alegros tinha muito carinho 

por Amaro, e sendo sua madrinha, passou a ser a tutora do menino, cuidando fielmente de sua 

educação. Entretanto, ela morreu quando ele tinha treze anos e foi por vontade dela, que ele 

entrou no seminário quando completou quinze anos. Ele achava o seminário muito monótono 

e chato e não possuía vocação para o sacerdócio, estando lá mais por comodismo do que por 

convicção. Era muito devoto e temente a Deus, mas o duelo constante entre o celibato e a 

sexualidade o deixavam confuso, passando a odiar o seminário a cada dia. “Às vezes falavam 

de fugir. [...] anteviam balcões de tabernas onde se bebe, sala de bilhar, alcova quente de 

mulheres. [...] e já antes de fazer os seus votos desfalecia no desejo de os quebrar” 

(QUEIROZ, 2011, p. 27-28). 

O monólogo interior de Amaro expressa nitidamente que seus desejos sexuais e seu 

interesse por mulheres são constantes, porém o seminário o repreende. Essa repreensão é que 

faz aflorar a natureza normal de sua sexualidade. Inicia sua vida de sacerdote em Feirão, uma 

vila pobre na serra da Beira Alta, onde estava muito mal hospedado. Foi para Lisboa pedir que 

o tirassem dessa pequena vila e graças ao Conde de Ribamar, Amaro foi transferido para Leiria. 

O jovem padre aos poucos já deixava transparecer que não tinha vocação para o sacerdócio, 

tornando-se preguiçoso, só pensando nos benefícios materiais que a vida sacerdotal poderia lhe 
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trazer. Ao chegar em Leiria com ausência de experiência sexual, esse instinto é estimulado por 

Amélia. A partir disso o livro evidencia um pouco sobre o passado da co-protagonista. 

 A casa de Amélia situa-se na rua da Misericórdia, onde fora criada perto da Igreja em 

meio a padres e beatas, num meio totalmente hipócrita. O livro aponta sobre as férias de 

Amélia no mar, onde ela conhece Agostinho e se apaixona. Quando volta para Leiria, Amélia 

recebe uma carta dele dizendo que havia se casado. Amélia se entristece muito. Mas o tempo 

passa e Ameliazinha, apelido dado a ela pelos íntimos da casa, agora com 22 anos, conhece 

João Eduardo, um moço jovem e amigo da família. A proximidade entre os dois aumenta, 

tornando-se o preterido ao casamento com a jovem rapariga. 

 Quando Amaro chega a Leiria para substituir o padre que havia morrido, hospeda-se 

na casa da Senhora Joaneira, mãe de Amélia. Ao conhecer Amaro, Amélia fica totalmente 

atraída por ele. A cada dia que passa, a admiração entre ambos cresce. Com o tempo deixa de 

dar atenção a João Eduardo, principalmente quando estava na presença de Amaro. Essa 

questão vai se intensificando ainda mais, quando na fazenda, sem o menor escrúpulo, Amaro 

beija o pescoço de Amélia e esta, fica totalmente adorada com a atitude do jovem padre, 

embora não tenha demonstrado. Porém, Amaro se arrepende e decide mudar de residência. 

Ambos, atraídos um pelo outro sentem a dor da separação e padre Amaro culpa Amélia por 

isso.  
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3 A PERSONAGEM FEMININA EM O CRIME DO PADRE AMARO 

  

Vários podem ser os fatores e as circunstâncias que levam o romancista a criar suas 

personagens. Muitos autores criam suas personagens, fazendo com que estas articulem 

minuciosamente os movimentos da realidade, dando-lhes tão significativa vida, que ao ler a 

obra de ficção, nos deparamos estar vendo a realidade diante de nossos olhos. Em O Crime do 

Padre Amaro, Eça de Queirós constrói suas personagens “a partir de um modêlo real, 

conhecido pelo escritor, que serve de eixo, ou ponto de partida” (CANDIDO, 1981, p. 71). A 

estadia em Leiria, fez com que Eça observasse os costumes provincianos, o comportamento 

do clero e a conduta das pessoas da pequena cidade, modelando em seus personagens os 

temperamentos humanos e a influência do meio social, carregados de feroz criticidade. Desta 

forma, a trama romanesca se desenvolve por meio de dois personagens centrais, Amaro, que 

exerce papel de protagonista e Amélia, co-protagonista, ambos espelhando os secretos 

movimentos da realidade, ou seja, são seres fictícios, mas com atitudes totalmente reais. 

Como visto anteriormente, a castidade sacerdotal é o ponto crucial da temática da obra. 

O rompimento constante do voto de castidade mostra a imposição de regras estabelecidas pela 

Igreja Católica, que de acordo com Roani: “Para Amaro, a preparação de um padre é criação de 

um monstro que tem de passar sua triste existência em batalha constante contra duas forças, as 

forças naturais e a força da razão” (ROANI, 2004, p. 46-47). 

Ao criar Amaro, os preceitos do realismo-naturalismo são muito notáveis. Amaro é 

totalmente influenciado pelo meio sacerdotal, pois vive em meio a padres que praticam o 

oposto do que pregam. O Cônego Dias mantém um romance secreto com a mãe de Amélia, a 
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Sra. Joaneira. Logo, por influência do meio, Amaro também pode ter um romance secreto se 

quiser. Ao descobrir o romance entre o Cônego e a mãe de Amélia, Amaro se questiona sobre 

a sua vida de sacerdote, pois se seu padre-mestre não abdica das relações sexuais em prol do 

voto de castidade, logo ele, um homem novo e forte não precisa lutar contra as forças naturais 

dos seus desejos sexuais, podendo também ter uma amante. 

Eis aqui uma das características mais importantes do realismo-naturalismo: o 

determinismo do ambiente social. O caráter e o modo de agir de Amaro são determinados pelo 

ambiente social no qual habita. Ele é um ser totalmente fraco, pois é o exterior que determina 

que ele se torne um padre, ou seja, ele aceita passivamente o seu destino, jamais tentando lutar 

contra as forças exteriores que o dominam. Saí do seminário como se fosse um, porém com o 

passar do tempo em Leiria, torna-se cínico e corrupto e por não gostar de sua profissão, acaba 

pecando contra a castidade. Amaro foi criado pela Marquesa de Alegros em meio ao luxo, 

sempre tendo as melhores mordomias possíveis, por esse motivo só pensa nos benefícios 

materiais que a vida de sacerdote lhe proporciona. Outro fator importante é que os desejos 

sexuais de Amaro são plenamente naturais, é justo que ele se revolte contra o voto de 

castidade. 

Amaro vive um duelo constante entre celibato e sexualidade, desviando-se de sua 

profissão porque não poderá casar-se, odiando o seminário a cada dia. “Era no entanto devoto; 

rezava, tinha fé limitada em alguns santos, um terror angustioso de Deus. Mas odiava a 

clausura do seminário!” (QUEIROZ, 2011, p. 29). A ferocidade com que critica os membros 

da Igreja é bastante notável, a política da troca de favores em benefício próprio, o falso dogma 

religioso pregado linguisticamente e a valorização das ciências e teorias existentes da época 
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mostram o domínio da Igreja, Monarquia e Burguesia. Na obra, os padres de Leiria só se 

mostram padres quando estão diante da sociedade, muitas vezes, deixam transparecer a falta de 

vocação que possuem. 

De acordo com Roani, isso se comprava pelo seguinte pressuposto: “Junte-se ainda o 

apego a uma vida de bem estar e a sua falta de caridade, que se ilustra com as suas discussões 

sobre a pobreza, bem como com a exploração das crenças do catolicismo. A própria confissão 

é utilizada em proveito pessoal e institucional” (ROANI, 2004, p. 47). Isso se torna mais 

evidente quando os padres reunidos discutem a função da confissão: “Eu não quero dizer que 

a confissão seja uma brincadeira! Irra![...]O que eu quero dizer é que é um meio de persuasão, 

de saber o que se passa, de dirigir o rebanho para aqui ou para ali...E quando é para o serviço 

de Deus, é uma arma” (QUEIROZ, 2011, p. 86). Padre Amaro, Padre Natário e Cônego Dias 

justificam usando o nome de Deus para as atitudes que praticam. No livro chamado Linguagem 

e Persuassão, Adilson Citelli rompe com a atitude dos três padres que justificam suas ações em 

prol da vontade do Deus todo poderoso. Segundo o autor 

 
Nesse sentido, o discurso religioso realiza uma tarefa sui generis enquanto 
mecanismo de comunicação, pois, se os demais discursos autoritários-
persuasivos podem vir a revelar a voz do sujeito falante, nele resta apenas a 
noção do dogma. Não deixa de ser uma situação curiosa estar diante da mais 
visível forma de persuasão e do mais invisível eu persuasivo! Deus não fala, 
dado ser uma realidade imaterial; quem fala em seu nome não é o dono do 
discurso: o pastor é apenas veículo, porta-voz, no máximo um 
“interpretador” da palavra do Senhor (CITELLI, 2002, p. 48). 

 

Mas se a influência do meio ambiente é um dos principais agentes que direciona a ação 

das personagens, Eça mostra que Amaro segue o exemplo de Cônego Dias, seu mestre moral 

no seminário. O primeiro impacto ao saber que Amaro se envolve com Amélia, desperta em 
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Cônego Dias um sentimento paterno em relação à rapariga, seu sentimento de fúria fica 

evidente. “O Cônego toma fôlego: - Não há padre mestre! O senhor desencaminhou a 

rapariga! Isto é que é uma canalhice mestra!” (QUEIROZ, 2011, p. 278). 

Na condição de padre-mestre, Cônego Dias põe-se no dever de dar lição de moral a 

Amaro. Mas este, diz saber de tudo sobre o romance com a Senhora Joaneira. 

 

- Ouça lá senhor Cônego Dias. Olhe que eu vi-o ao senhor uma vez na cama 
com a S. Joaneira... 
- Mente! – mugiu o cônego. 
- Vi,vi,vi! – afirmou o outro com furor. – Uma noite ao entrar em casa... O 
senhor estava em mangas de camisa, ela tinha-se erguido, estava a apertar o 
colete. Até o senhor me perguntou “quem está aí?” Vi, como estou a vê-lo 
agora. O senhor a dizer uma palavra, e eu a provar-lhe que o senhor vive há 
dez anos amigado com a S. Joaneira, à face de todo o clero! Ora aí tem! 
(QUEIROZ, 2011, p. 278-279). 

 

O contrário surge quando Amaro e seu padre-mestre se dão conta de que a quebra do 

voto sacerdotal é uma constante comum, que ambos deviam se apoiar, considerando como 

fundamental a prática do ato sexual, conceito contrário aos preceitos que pregam e ao qual são 

submetidos.  

 

E ao sair, batendo nas costas de Amaro, fazendo luzir um olho de 
entendedor: 
- Pois seu velhaco, tem dedo! 
- Que quer você? Que diabo... Começa-se por brincadeira... 
- Homem! – disse o cônego sentenciosamente – é o que a gente leva de 
melhor deste mundo. 
-É verdade, padre-mestre, é verdade! É o que a gente leva de melhor deste 
mundo (QUEIROZ, 2011, p. 280). 

 

Amaro tem um raciocínio egoísta para justificar os seus atos. É o caso da destruição do 

casamento de Amélia com João Eduardo, justificando pela linguagem dogmática de Deus, 
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preceitos que impedissem que a união se concretizasse. Sua vida interior também exerce papel 

fundamental em sua caracterização, pois sua preocupação é somente com a sua vida sexual e 

com os benefícios materiais que a vida de sacerdote lhe proporciona, tendo ciúmes de João 

Eduardo e Amélia, nutrindo um sentimento de vingança. Amaro conta para Amélia que foi 

João Eduardo que escreveu a carta, difamando a nobre conduta dos padres, exercendo então 

sobre Amélia, um forte domínio psicológico, induzindo-a a terminar o namoro com o 

jornalista. 

Amaro vai se tornando cada vez mais cínico, e sua hipocrisia chega ao limite máximo, 

quando toma conhecimento da morte de Amélia, procurando sair imediatamente de Leiria com 

medo de envolver-se em um escândalo. A ironia dos acontecimentos evidenciam-se quando 

Amaro está batizando uma criança e pouco tempo antes, seu filho foi entregue a uma 

“tecedeira de anjos” por ele mesmo. Percebe-se que a estrutura moral de Amaro se altera 

perante algumas situações, exatamente como acontece com as pessoas reais. Porém, Amaro sai 

impune do crime praticado, porque Eça pretende mostrar as chagas sociais, ou seja, castigar a 

sociedade onde se passa o enredo, infestada com o manto nefasto e pecaminoso, dominada 

por pessoas dessa índole. 

Na criação de Amélia, o autor traça os moldes de uma vida mesquinha e hipócrita. 

Seguindo as regras do realismo-naturalismo, mostra que o resultado dessa criação, revela 

explicitamente a formação do caráter moldado por um meio provinciano atrasado, dominado 

pelo poder eclesiástico. No decorrer das páginas do romance, Amélia vai sofrendo 

modificações físicas, tudo porque ao envolver-se amorosamente com Amaro, se fixa num 

relacionamento estável de felicidade e desejo. Porém, ao engravidar indesejavelmente, a 
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personagem Amélia se degrada e com isso ela se torna melancolicamente temperamental, o 

sentimento de culpa vai se introduzindo e passa a habitar o seu ser, fazendo com que sonhos 

horríveis invadam seu sono. Eis aqui um importante objetivo do realismo-naturalismo, ter uma 

visão patológica do ser humano. O naturalismo é amoral e representa o Realismo levado às 

últimas consequências. 

 

Uma vez acordara de repente, a uma voz que dizia, gemendo por trás da alta 
barra da cama: - Amélia, prepara-te, o teu fim chegou! Espavorida, em 
camisa, atravessou correndo a casa, foi refugiar-se na cama da Gertrudes. 
Mas na noite seguinte a voz sepulcral voltou quando ela ia adormecer: 
Amélia, lembra-te dos teus pecados! Prepara-te Amélia! (QUEIROZ, 2011, 
317-318). 

 

Os resultados da degradação física de Amélia ocorrem por causa do seu estado 

psicológico, se desintegrando totalmente com a gravidez indesejada. Veja que nesta passagem 

da obra, Amélia passa a descuidar do seu corpo e também a odiar Amaro e o seu próprio filho. 

 

Caiu então numa melancolia histérica que a envelhecia; passava os dias suja e 
desarranjada, não querendo dar cuidados ao seu corpo pecador; todo o 
esforço lhe repugnava; as mesmas orações lhe custavam, como se as julgasse 
inúteis; e tinha atirado para o fundo de uma arca o enxoval que andava a 
costurar para o filho – porque o odiava, aquele ser que ela sentia mexer-se-
lhe nas entranhas e que era a causa da sua perdição (QUEIROZ, 2011, p. 
318-319). 

 

Amélia é uma pessoa totalmente dominada pelo instinto sexual, bem como Amaro, 

sendo que a vida interior deste é movida somente pelo instinto sexual. Não há nenhuma 

relação de paixão entre eles, o que há é somente um envolvimento carnal. Amélia não possui 

valores morais e desconhece a verdadeira essência do sentimento que é o amor, nunca sabendo 

distinguir a diferença entre o bem e o mal. Nota-se que seus nomes possuem um sentido 
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simbólico, Amaro significa “amargo”, o que se verifica na sua incapacidade de amar, opondo-

se ao se sua amante Amélia, que significa “doce” e “aquela que traz o mel”. 

  Outro fator relevante na criação de Amélia, é que seu caráter é totalmente dominado e 

moldado pelo meio eclesiástico, tudo porque é educada às margens da Igreja, convivendo 

diariamente com beatas e padres, os quais exercem sobre ela uma dominação psicológica muito 

intensa. Amélia tem um total servilismo à imagem da Igreja e não consegue separar os desejos 

sexuais dos religiosos. Com isso, ela exalta e deseja Amaro como se estivesse exaltando e 

desejando um santo. Ela sofre nitidamente a influência de sua mãe, de Amaro e ao fim da 

trama, também é influenciada pelo Abade Ferrão, que ao final da trama, tenta salvá-la da 

influência de Amaro.  

Um elemento bastante significativo é a característica da mulher do século XIX. Isso é 

bastante visível na caracterização de Amélia, pois as mulheres são totalmente dominadas pelo 

sexo masculino. Amaro exerce sobre Amélia um domínio físico e psicológico muito intenso. 

Tudo o que Amaro lhe ordena é seguido fielmente por ela, inclusive deitar-se com ele. 

 
Desde a primeira manhã, na casa do Tio esguelhas, ela abandona-se lhe 
absolutamente, toda inteira, corpo, alma, vontade e sentimento: não havia na 
sua pele um cabelinho, não corria no seu cérebro uma idéia a mais 
pequenina, que não pertencesse ao senhor pároco. Aquela possessão de todo 
o seu ser não a invadia gradualmente; fora completa, no momento que os 
seus fortes braços se tinham fechado sobre ela. Parecia que os beijos dele lhe 
tinham sorvido, esgotado a alma: agora era como uma dependência inerte da 
sua pessoa. E não lho ocultava: gozava em se humilhar, oferecer-se sempre, 
sentir-se toda dele, toda escrava; queria que ele pensasse por ela e vivesse por 
ela; descarregara-se nele, com satisfação, daquele fardo da responsabilidade 
que sempre lhe pesara na vida; os seus juízos agora vinham-lhe formados do 
cérebro do pároco, tão naturalmente como se saísse do coração dele que lhe 
corria nas veias. “O senhor pároco queria ou o senhor pároco dizia” era para 
ela uma razão tão suficiente e toda poderosa.  Vivia com os olhos nele, numa 
obediência animal: tinha só a curvar-se quando ele falava, e quando vinha o 
momento a desapertar o vestido (QUEIROZ, 2011, p. 261). 
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As ações de Amélia são praticadas através da emoção e os princípios realistas são fruto 

do ambiente. Amélia exerce papel de co-protagonista, pois é Amaro que comanda o enredo de 

início ao fim, ou seja, seu personagem predomina em quase todo o romance, conduzindo-o 

linearmente, passo a passo para o crime. Amaro é o ponto de partida de todas as ações do 

romance, por esse motivo todas as demais personagens exercem papéis de subsidiários do 

jovem padre, principalmente Amélia. Se o realismo-naturalismo considera que as ações 

humanas são fruto das leis naturais, ou seja, do ambiente social, das características hereditárias 

e do momento histórico, a construção e a função Amélia representa nitidamente esses três 

preceitos. É moldada pelo ambiente sacerdotal, sua mãe é amante do Cônego Dias e exerce 

papel submisso de mulher, de acordo com os preceitos do século XIX. Se Eva é constituída 

através da costela de Adão, Amélia se constitui pela costela de Amaro. 

No livro Minha História das Mulheres, Michelle Perrot (2008) enfatiza que o saber e a 

feminilidade se repelem, pois o saber pertence a Deus e ao Homem, que é seu representante na 

terra. Segundo a autora, Eva é castigada justamente por insistir na ância do saber, este podendo 

ser comparado à tentação satânica. Ocorre com Amélia algo semelhante ao que acontece com 

Eva no jardim do Éden, pois seu desejo sexual pelo padre Amaro a faz provar do fruto 

proibido e com isso, é punida. Com o jovem padre ocorre o contrário, ou seja, não é punido, 

estando sob a égide do sistema patriarcal. 

Ao final da trama, Amaro se encontra com Cônego Dias em Lisboa e os dois 

relembram a vida na pequena cidade de Leiria com tamanho cinismo, parecendo que tudo o 
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que aconteceu não passa de uma simples história, a qual por eles não foi vivida. A eles se junta 

o Conde de Ribamar e os três passam a exaltar os grandes feitos de Portugal.  

 

A efígie de Camões representa um monumento ao passado heróico do país. 
Esses três tipos, um político e dois homens da igreja, representam o 
monumento a degradação e ao apodrecimento da sociedade portuguesa de 
oitocentos.[...] Tudo acaba, afinal em deboche, farsa, paralisação e 
decadência.[...] O estado das coisas está sendo atacado e a cena final revela, o 
significado mais amplo assumido pelo livro, a necessidade de uma revolução 
(ROANI, 2004, p.55). 

 

A tríade do poder ao redor da estátua de Camões representa o resgate histórico de uma 

sociedade decadente no século XIX, que segundo Carlos Reis (1999, p. 109): “a História 

inscreve-se no discurso da ficção queirosiana não como cenário estático, mas como elemento 

ideologicamente actuante”. A História não é um acontecimento à parte na obra de Eça, mas 

através dela a moldura da ideologia vai sendo realçada, representada pelo poder dominador da 

Igreja Católica em Portugal no século XIX. Amaro sai impune do crime praticado, mudando-

se para Lisboa, onde continua usufruindo das regalias materiais da vida de sacerdote, pois 

quem sofre a punição é a sociedade que continua sendo habitada e dominada por pessoas 

como Amaro, Cônego Dias e Conde de Ribamar. A evidência do caráter transformador da 

obra é notável, mostrando as impurezas de uma sociedade em decadência, fazendo com que o 

leitor se questione sobre as possíveis condições que devem transformar esse tipo de sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

A realização desta pesquisa direcionou para uma análise acerca da personagem Amélia, 

na obra literária portuguesa O crime do padre Amaro, de Eça de Queiroz. Através desta pesquisa, 

procurou-se analisar a criação e a função da co-protagonista, sua total submissão e 

envolvimento com o padre Amaro sob a influência da corrente realista-naturalista. Com isso, 

algumas questões foram desenvolvidas sobre a personagem do romance, em seguida 

considerações sobre o flashback biográfico dos protagonistas, e por fim, a análise sobre a 

personagem Amélia. 

A análise permitiu depreender que Amélia é um ser fictício criado totalmente sob o 

poder do sistema patriarcal e religioso. A co-protagonista é criada através de Amaro, pois seu 

desenvolvimento e sua decadência se deram em prol do jovem padre e da educação que 

recebeu às margens da Igreja Católica, exercendo papel de submissão e obediência, modelo de 

mulher no século XIX. A punição com a morte representa o acesso ao saber, que de acordo 

com as normas do sistema patriarcal, como Eva, Amélia prova do fruto proibido e arca com as 

consequências dos seus atos. Além da punição de Amélia, quem sofre também é a sociedade, 

por continuar sendo governada religiosamente por pessoas como Amaro. 

Portanto, todos os princípios analisados de acordo com teoria sobre a personagem de 

ficção, permitem verificar que ao criar uma narrativa de caráter onisciente, as personagens 

centrais Amélia e Amaro, entre as demais personagens, Eça traçou um perfil da sociedade 

portuguesa decadente do século XIX. Retratou criticamente como era a personalidade das 

pessoas e de uma sociedade, regida pelos valores morais da Igreja Católica, resgatando assim, a 
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identidade histórica e cultural da vida provinciana de Leiria.  A narrativa crítica de Eça se 

enraizou no mundo real e experiencial do próprio autor durante sua estadia na cidade em que 

se passa a trama, demonstrando fielmente seu ponto de vista diante dos fatos apresentados. 

Através disso, pôde criar uma personagem feminina totalmente guiada pelas forças do 

realismo-naturalismo e moldada moralmente pelo poder da Igreja Católica, exercendo uma 

função totalmente submissa. Observa-se que Eça de Queiroz é minucioso na descrição das 

passagens, principalmente porque faz um retrato crítico da sociedade de Leiria, o ambiente 

corrupto e responsável pelos desvios de Amaro e Amélia. Ao realizar esta pesquisa, pretende-

se abrir brechas que contribuam para novos estudos nessa área, pensados sob pontos de vista 

diferentes, promovendo continuamente abordagens sobre literatura portuguesa. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
 

 
CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In: ANTONIO CANDIDO et al. A 
personagem de ficção. (it). 6. Ed. São Paulo: perspectiva, 1981. p. 51-80. 
 
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2002. 
 

PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Trad. Angela M. S. Corrêa. 1. ed., 1ª 
reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008. 
 

QUEIROZ, Eça de. O Crime do Padre Amaro. São Paulo: LPM, 2010. 
 
REIS, Carlos. Estudos queirozianos. Ensaios sobre Eça de Queirós e a sua obra. Lisboa: 
Presença, 1999. 
 

ROANI, Gerson. Eça de Queirós e a criação de um homem imoral. Revista Língua & 
Literatura, Frederico Westphalen, v. 4 e 5, n. 8/9 p 43-56, jun. 2004.  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1557 

 

 

CAMILO PESSANHA E A EXPRESSÃO DO “EU PROFUNDO”: 

VERIFICAÇÃO ESTILOMÉTRICA 

 

Diêgo Meireles de Paiva – UFPI1 

Orientador: Prof. Dr. Saulo Cunha de Serpa Brandão – UFPI 

 

 
 

O Simbolismo como movimento literário surge como uma reação às correntes 

analíticas do final do séc. XIX, exprimindo um desgosto pelas soluções racionalistas e 

mecânicas que limitam a arte a um objeto. Os simbolistas ansiavam ir além dos esquemas 

filosóficos vigentes (empirismo, positivismo e etc.), buscando através do símbolo expressar 

um “Todo Universal” (BOSI, 1975, p. 293). Retomaram e revalorizaram o mundo 

subjetivo e metafísico dos românticos, regressando ao mundo interior (AMORA, s. d., p. 

22). O “eu” volta a ser o objeto de atenção. Mas não repetem simplesmente a atitude 

romântica, “os simbolistas se voltam para dentro de si à procura de zonas mais profundas, 

iniciando uma viagem interior de imprevisíveis resultados” (MOISÉS, 1994, p. 258). 

 O movimento tem suas origens na França, com Baudelaire. Sua obra Flores do Mal 

(1857) principia uma reviravolta poética que dá origem ao Decadentismo, ao Simbolismo e 

influencia toda a poesia moderna. Malarmé e Verlaine também foram fundamentais, o 

primeiro no sentido do mistério e do inefável, e o segundo, rompendo com os entraves do 

verso (Jean Moreás apud GOMES, 1994a, p. 72). 

 Em Portugal o Simbolismo se inicia com Eugênio de Castro e sua obra Oaristos 

(primeira edição publicada em 1890), que trazia um “prefácio manifesto” da então nova 

                                            
1 Aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí. 
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estética literária. No entanto, a poesia de Castro se aproxima do Simbolismo muito mais 

pelo aspecto formal (a rima, o ritmo, etc.), não incorporando plenamente o espírito 

decadente do Simbolismo, tanto que posteriormente acabou se tornando poeta parnasiano. 

(GOMES, 1994b, p. 44). 

O mais simbolista do poetas portugueses foi Camilo Pessanha, “ele é quem encarna 

as tendências mais profundas do Simbolismo” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 142). Sua 

obra, composta por apenas um livro, Clepsidra (primeira edição publicada em 1920), foi uma 

grande influencia para poetas modernos como Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. 

 No Brasil, o simbolista que mais se destacou foi o catarinense Cruz e Sousa, 

considerado o pioneiro do Simbolismo no Brasil, com a obra Broquéis (primeira edição 

publicada em 1893). 

 O trabalho aqui apresentado teve como objeto de estudo a obra Clepsidra, de 

Camilo Pessanha. Pela natureza do estudo2, trabalhamos também com Broquéis, de Cruz e 

Sousa, fazendo um estudo comparativo.  

Convém esclarecer que este é um recorte de um trabalho maior denominado 

Estilometria informática: Verificação estatística de estilos de época (Simbolismo), realizado entre 2009 e 

2010 no programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Piauí. 

  Nosso objetivo neste recorte foi realizar um estudo estilométrico dos poetas 

simbolistas, Camilo Pessanha e Cruz e Sousa, enfatizando o uso de pronomes e verbos de 

primeira pessoa nos poemas. 

                                            
2 Os dados estilométricos de uma única obra são difíceis de interpretar, pois, como não dispomos 
de um parâmetro, os números são muitas vezes pouco representativos. Uma solução produtiva é 
compará-la a outra obra. Assim são feitos os estudos de atribuição de autoria, por exemplo, onde 
compara-se os dados estilométricos de uma obra de autoria comprovada com aquela de autor 
desconhecido. 
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A pesquisa estilística desafia os estudiosos a perceber que certos usos lingüísticos 

não são simplesmente destinados a pura informação, mas se caracterizam por uma intenção 

expressiva. Dentre os diversos tipos de estudo estilístico, Monteiro (2005, p. 34) descreve a 

estilística estatística, que são “métodos quantitativos aplicados às análises de textos 

literários”. É um tipo de pesquisa quanti-qualitativa, baseada nos dados estatísticos e no 

trabalho de interpretação do pesquisador com o devido embasamento teórico. Esse 

método nem sempre é bem aceito, mas não resta dúvida que o uso da estatística pode 

contribuir significativamente para comprovar hipóteses sobre traços estilísticos. 

Segundo Kenny (1982), o início de estudos estatísticos de textos literários nos 

tempos modernos tem seu inicio em 1851, com um estudo de atribuição de autoria. 

Também afirma que com os progressos da estilometria pode ser possível identificar 

recursos estilísticos de um autor que são tão uniformes em todos os escritos, e tão 

peculiares a ele em comparação com escritores contemporâneos no mesmo estilo e gênero, 

que eles podem ser usados com segurança para resolver se um documento supostamente 

atribuído a este autor é ou não genuíno. 

Estudos semelhantes também vem sendo realizados em língua portuguesa. Em 

2006, por exemplo, Brandão (2006) publica um artigo sobre a eficácia do software Lexico3 

nos estudos estilométricos de atribuição de autoria das Cartas Chilenas, considerando a 

estatística de palavras funcionais utilizadas no texto, tais como preposições, interjeições e 

dêiticos. 

Em nossa pesquisa adotamos esse mesmo software. O Lexico3 foi desenvolvido na 

França, na Universidade Paris3, em Sorbonne. Ele possibilita a contagem de palavras de 

um texto de forma rápida e precisa, além de fornecer algumas ferramentas mais específicas, 

como a “concordância”, que nos permite observar o contexto em que as palavras ocorrem, 
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e o “grupo de formas3”, que possibilita a busca de um grupo específico de palavras dentro 

do corpus. 

 Para que o texto digitalizado4 seja trabalhado no programa ele necessita de uma 

adaptação, que chamamos balizamento. Consiste em inserir marcadores (balizas) no texto e 

padronizá-lo em letras minúsculas5. Para realizar nosso trabalho dividimos os textos 

seguindo a divisão dos poemas de cada obra, ou seja, cada poema recebeu um marcador. 

Essa organização possibilitou a geração de gráficos, outro recurso do programa que foi 

importante em nossa análise. 

O advento da informática potencializou a estatística textual.  Contagem de palavras, 

riqueza vocabular e tantas outras características textuais são processadas rapidamente e de 

forma precisa. Se realizados manualmente, esses processos demandariam muito tempo do 

pesquisador e estariam sujeitos a erros de contagem (CÚRCIO, 2006, sem pág.).  

 Os trabalhos de estilometria podem ser realizados tanto no nível de vocabulário, 

quanto sintático e semântico. Kenny (1982, p. 61) fala que recursos de estilo como 

tamanho de palavras e sentenças que um autor usa, ou o número de palavras de um verso, 

são quantificáveis de forma simples e descomplicada. Mas outros recursos, como escolha 

de vocabulário ou preferência entre diferentes partes do discurso, podem não ser passíveis 

de medição do mesmo modo. Nesse caso é preciso refletir para ver como os valores 

                                            
3 Forma é o termo utilizado no programa para designar cada palavra diferente no corpus. Pode ser 
lido aqui como sinônimo de palavra. 
4 As versões digitais das obras literárias podem ser obtidas em sítios confiáveis como o domínio 
público ou a Biblioteca digital do NUPILL (UFSC). Caso não estejam disponíveis, o pesquisador 
precisa digitalizar os textos. 
5 É necessário que todas as palavras estejam escritas apenas com letras minúsculas, pois o programa 
reconhece a letra maiúscula como um caractere diferente. Duas palavras iguais vão ser consideradas 
diferentes se uma delas estiver escrita com letra maiúscula, comprometendo a veracidade dos dados. 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1561 

 

numéricos podem ser corretamente atribuídos a essas características. Para esses casos, 

dispomos da já mencionada ferramenta “Concordância”. 

Pelo levantamento bibliográfico da crítica literária e pela própria leitura das obras 

em estudo surgiu a seguinte hipótese: Por ser uma poesia voltada ao eu, é possível que a 

poesia simbolista seja marcada por uma presença significativa de pronomes de 1° pessoa e 

de verbos conjugados na mesma. 

Resolvemos criar um grupo de formas que contemplasse os pronomes de primeira 

pessoa, considerando suas variantes de número e gênero. Solicitamos ao Lexico3 os 

resultados referentes a esse grupo e realizamos o cálculo de freqüência relativa percentual. 

Seguem os dados fornecidos pelo Lexico3 referentes à freqüência dos pronomes nas 

duas obras: 

 Clepsidra  Broquéis  

Total de formas  4655  5373  

Eu6  20  7  

Me, mim, comigo  42 + 4 + 0  3 + 2 + 1  

Meu(s), Minha(s)  33 +21 + 8 +2  6 + 0 + 0 + 1  

Total de pronomes  130  20  

Frequência relativa  2,8%  0,36%  

 

 O resultado revelou uma diferença significativa. A freqüência de pronomes de 

primeira pessoa em Clepsidra é superior à de Broquéis em mais de 2%. É como se, de cada 

                                            
6 Para o pronome pessoal do caso reto (eu) não consideramos a variação de número (nós) por 
entendermos que há uma diferença semântica significativa que não caberia em nosso objetivo. 
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1000 palavras que Camilo Pessanha utiliza em seus poemas, 28 são pronomes de primeira 

pessoa, enquanto Cruz e Sousa utiliza, na mesma proporção, apenas quatro. 

 Sabemos ser improvável que um texto siga uma lógica proporcional rígida em 

relação à utilização de palavras. Com a poesia só seria diferente se o poeta assim o quisesse, 

o que não é o caso dos dois que estudamos aqui. Então passamos para o segundo passo de 

nossa investigação estatística, verificar como os pronomes pessoais distribuem-se nas 

obras, poema por poema. O Lexico3 facilmente nos fornece esses dados em forma de 

gráficos, mas de maneira independente para cada obra. 

 Combinamos os resultados das duas obras no gráfico abaixo, feito no Microsoft 

WORD, para que a comparação seja facilitada e as diferenças fiquem mais evidentes. A 

linha horizontal corresponde aos poemas, e a vertical à freqüência absoluta de pronomes de 

primeira pessoa, de modo que o gráfico ligado à linha indica que não há ocorrência no 

poema. O gráfico de Clepsidra se encerra antes de Broquéis porque a obra tem menos 

poemas. 
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 O gráfico mostra que, embora o uso de pronomes de primeira pessoa em Clepsidra 

não seja propriamente regular, de uma maneira geral, ele percorre toda a obra, se 

destacando em alguns poemas. Já em Broquéis, são numerosos os momentos em que o 

gráfico corre ligado à linha que indica zero de ocorrências, os pronomes são ocasionais e 

não se concentram em nenhum poema específico. 

 Esses dados são bem sólidos, mas nos permitiram fazer apenas a seguinte 

afirmação: Em Clepsidra, Camilo Pessanha utiliza mais pronomes de primeira pessoa do que 

Cruz e Sousa em Broquéis. Nosso interesse ia além do estudo dos pronomes. Buscamos 

investigar o uso de primeira pessoa nos poetas simbolistas. Como os pronomes de primeira 

pessoa pareceram o meio mais evidente de expressão nesse sentido, começamos aí. 

 Obtidos os primeiros resultados, partimos para a hipótese do sujeito desinencial ou 

oculto, aquele que fica implícito no contexto das orações. A maneira mais comum de 

perceber esse sujeito é observar os verbos. Direcionamos a pesquisa para essa tarefa: buscar 

os verbos em primeira pessoa do singular, independente do tempo verbal. A busca teve que 

ser feita palavra por palavra no índice fornecido pelo programa, pois, pela variedade de 

formas verbais, seria muito mais trabalhoso criar um grupo de formas. 

 Diante dos resultados anteriores, optamos por começar a busca na obra de Cruz e 

Sousa, considerando a hipótese do poeta preferir essa expressão do “eu” pelo sujeito 

desinencial, a nosso ver, uma forma menos evidente do que o uso dos pronomes. Os 

resultados foram surpreendentes. Foram contabilizadas apenas dezessete ocorrências 

(0,24%), número inferior até mesmo ao de pronomes de primeira pessoa. Concluímos 

então que o pouco uso de primeira pessoa era um traço estilístico recorrente em Broquéis, e 

que o poeta utilizou de outros artifícios da estética simbolista, que não referências diretas 

ao próprio “eu”. 
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 Retomamos o estudo estatístico em Clepsidra. Como dito anteriormente, a própria 

obra aponta na direção de nossa pesquisa, visto que já na leitura dos primeiros poemas é 

nítida a presença de verbos em primeira pessoa, seja acompanhado pelo pronome pessoal 

(“Eu vi a luz num país perdido” (PESSANHA, 2009, p. 53)), ou como sujeito desinencial 

(“Tenho sonhos cruéis: n‟alma doente/ Sinto um vago receio prematuro./ Vou a medo na 

aresta do futuro,[...]” (PESSANHA, 2009, p. 58)), de modo que o levantamento estatístico 

serve apenas para confirmar nossa hipótese como leitores. O número de ocorrência de 

verbos em primeira pessoa é de aproximadamente

7 76, ou 1,63% do total de formas, considerando apenas os verbos conjugados em primeira 

pessoa do indicativo8. 

 O uso do pronome pessoal “eu” ou do sujeito desinencial de primeira pessoa do 

singular concentra a poesia no drama interior do eu lírico, na sua dor cósmica, dando 

imensa força a suas palavras, “tudo o que o sujeito consegue perceber é a si mesmo” (Paulo 

Franchetti In PESSANHA, 2009, p. 30-31). Essa presença do eu poderia produzir uma 

poesia demasiado óbvia, ou pessoal, mas o poeta não abre mão da sugestão tão 

preconizada pelos simbolistas, seja pela metáfora, pela sinestesia, pela musicalidade. Para 

Leyla Perrone-Moisés, “Pessanha [...] conseguiu livrar-se do „odioso eu‟, alçando sua 

história pessoal a um patamar de anônima universalidade” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 

138). 

                                            
7 Essa contagem não foi considerada exata por ter sido realizada pelo próprio pesquisador. O 
programa Lexico3 não realiza tarefas no universo sintático ou semântico. A partir do índice geral de 
palavras fornecido pelo programa, buscamos as formas que poderiam ser verbos de primeira pessoa 
e analisamos o contexto de cada ocorrência para garantir a veracidade dos dados. 
8 Desconsideramos os casos de ocorrência em modo subjuntivo, infinitivo, gerúndio e particípio. 
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 Os pronomes possessivos foram os que apresentaram maior número de 

ocorrências. Analisando o contexto dos poemas, percebemos uma freqüente associação 

desses elementos com o próprio eu lírico, “meu olhar”, “minha alma”, “meu coração”9, e 

etc. O eu lírico parece dividir-se, fragmentar-se. Paulo Franchetti (In PESSANHA, 2009, p. 

27) já chamara atenção para essa fragmentação do eu, essa divisão da personalidade que 

reflete os conflitos interiores, como em “Paisagens de inverno I” (PESSANHA, 2009, p. 

65): “Ó meu coração, torna pra trás. Onde vais a correr desatinado?”. O eu lírico dialoga 

com seu coração que parece ter vontade distinta de sua consciência. Os pronomes 

possessivos ligam o eu lírico a seus fragmentos, fazendo-o reconhecer-se nos mesmos. 

 Nos pronomes oblíquos, destaca-se o “me”. Em “Branco e vermelho” 

(PESSANHA, 2009, p. 107) a dor age sobre o eu lírico, ferindo-o e transformando-o: “A 

dor, forte e imprevista,/ Ferindo-me, imprevista,/ De branca e de imprevista/ Foi um 

deslumbramento,/Que me endoidou a vista,/ Fez-me perder a vista,/ Fez-me fugir a 

vista,/ Num doce esvaimento.”. Além de ligar a dor ao eu lírico, mantendo este como 

figura central, o uso do pronome oblíquo corrobora com outra interpretação da poesia de 

Pessanha, de que existe em Clepsidra uma idéia de desistência e resignação, um eu lírico 

reflexivo que identifica os sentimentos e prega o não sentir como o caminho possível 

(Paulo Franchetti In PESSANHA, 2009, p. 27-28). O eu lírico sente porque assim o faz seu 

coração, seu olhar, porque é coagido pelo desejo e pela dor. 

 Diante do exposto, não resta dúvida de que na escrita de Camilo Pessanha o “eu”, 

em suas várias possibilidades de apresentação, é certamente uma figura marcante. Embora 

a utilização de “eu” para expressar um “eu profundo” pareça óbvia, o poeta supera essa 

                                            
9 João Paulo Barros de Almeida trata desses elementos como “figuras da instancia lírica” no livro 
Sentimento e conhecimento na poesia de Camilo Pessanha, de 2009. 
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obviedade explorando as possibilidades simbolistas com grande destreza. Trata-se de um eu 

lírico complexo que expõe várias faces da subjetividade humana. 

 Quando falamos, baseados em dados estatísticos, que o uso de primeira pessoa é 

marcante, não o fazemos de modo generalizado, não defendemos uma leitura simplória de 

que seja algo onipresente. O gráfico nos mostrou que algumas vezes é uma característica 

muito presente, mas em outras pouco ou nenhuma vez aparece, como no poema “Vida” 

(PESSANHA, 2009, p. 83). O que constamos, não somente pelos dados, mas também pela 

análise dos poemas e leitura da crítica, foi que o uso de primeira pessoa é um traço 

estilístico que caracteriza a obra Clepsidra. Esse traço estilístico tornou-se mais evidente 

com o estudo estilométrico, especialmente quando realizamos a comparação com a obra de 

Cruz e Sousa.  

 Outra observação interessante em relação ao nosso estudo foi que ele apresentou 

resultados que coadunam com algumas leituras já realizadas pela crítica, especialmente os 

trabalhos de Franchetti e Perrone-Moisés, mostrando que essa nova forma de pesquisa 

pode vir a ser de grande ajuda para o futuro dos estudos literários. 
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A DIMENSÃO EDUCATIVA NO IMAGINÁRIO DA CULTURA AFRICANA: 

uma leitura das imagens n’O enterro da bicicleta, de Nelson Saúte 

 

Ediane Araújo1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O momento que se vive passa por uma transição de paradigmas das ciências, 

onde a concepção cartesiana deixa de ter sentido, surgindo um novo paradigma, 

caracterizado por uma ambiguidade e complexidade nunca antes imaginada. A dissociação 

entre as ciências deixa de ter sentido e a construção de conhecimento passa a ser local e 

global. 

Diante deste cenário, é pertinente que se compreenda os fenômenos na sua 

totalidade, de modo que seja possível apreender as condições objetivas e subjetivas da 

humanidade. Assim, é nesta ótica que se insere o objeto de estudo do presente artigo - 

realizar um estudo sobre o imaginário da cultura africana a fim de mostrar a dimensão 

educativa a partir de uma leitura das imagens presentes no conto “O enterro da bicicleta”, 

do moçambicano Nelson Saúte. Esta escolha se deu pela multiplicidade de reflexões que o 

conto proporciona ao leitor acerca de elementos que remetem a cicatrizes e as memórias 

                                                           
1 Licenciada em Pedagogia – UFMA, Especialista em Coordenação Pedagógica – UFMA, 

Mestranda do Mestrado Interdisciplinar em Cultura e Sociedade - UFMA e Professora da Unidade 

de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB. 
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dos tempos de pós-independência africana, sobretudo Moçambique. Em que os contrários 

fazem parte da trama literária, como: os ecos de desencantos e ascensão social, a decepção 

da falência do projeto revolucionário e a consciência da “pátria dividida”, os quais são 

propulsores de um percurso imaginário por meio dos vários momentos de “sonhos” 

tomado na trama literária como um antídoto aos ecos do pós-guerra, bem como a 

insatisfação com o contexto político-social do país. 

Assim, no presente estudo será discutida a dimensão educativa presente no 

imaginário da cultura africana considerando o conto “O enterro da bicicleta”, do 

moçambicano Nelson Saúte. Para tanto, busca-se como referencial teórico os estudos de 

Gilbert Durand, pois a narrativa do conto analisado é possuidor de devaneios, em que 

configuram elementos simbólicos significantes para um aprendizado do contexto cultural 

africano. Por entender que a dimensão poética do símbolo é possuidora de uma “[...] parte 

de invisível e de indizível que faz dela um mundo de representações indirectas, de signos 

alegóricos”. (DURAND, 1993, p. 12). Sendo assim, como disse Eliade (1993, p. 119) o 

trabalho hermenêutico é a “busca de sentido” que pode revelar valores não evidentes no 

plano da experiência imediata sobre as significações latentes e o devir dos símbolos. 

Dessa forma, as análises e os resultados presentes neste estudo configuram-se 

como valorização da cultura africana enquanto potencial educativo como possibilidade para 

o processo da construção de conhecimentos da cultura africana no contexto do pós-guerra, 

a partir do aporte teórico do imaginário. Vale ressaltar que este estudo constitui um 

exercício da hermenêutica simbólica durandiana, no seio do conto examinado. 
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1 “SONHOS” E MEMÓRIAS EM NELSON SAÚTE 

 

Nelson João Paulo Saúte nasceu em Maputo, Moçambique, em 1967. É 

formado em Ciências de Comunicação, na Universidade Nova de Lisboa, foi jornalista e 

docente universitário. Publicou volumes de poesia, ficção e entrevistas, compilou e 

organizou antologias de poesia e contos. Seus livros estão publicados em Moçambique, 

Portugal, Brasil, Itália e Cabo Verde. Entre seus títulos publicados pode-se citar: “O 

Apóstolo da Desgraça” (1999, contos) e “Os Narradores da Sobrevivência” (2000, romance), livros 

de poesia “A Pátria Dividida” (1993), “A Cidade Lúbrica” (1998), “A Viagem Profana” 

(2003) e “Maputo Blues” (2007), e organizou “As Mãos dos Pretos” (2001, antologia do 

conto moçambicano) e “Nunca Mais é Sábado” (2004). “Escrevedor de Destinos” (2008) é o seu 

mais recente livro. No Brasil é autor da Língua Geral onde editou “O homem que não podia 

olhar para trás” (Infanto-juvenil da coleção Mama África, em 2006) e o livro de contos “Rio 

dos Bons Sinais” (2007 na Língua Geral no Brasil e na Dom Quixote em 2008). 

De acordo com Silva e Ventura (2010, p. 27) nos escritos de Nelson Saúte são 

visíveis explicações de caráter generoso que: 

 
[...] aproximam o leitor da realidade moçambicana – ou, melhor dizendo, 
da realidade das lendas moçambicanas, em que não faltam elementos 
mágicos, personificação de animais, e encantamento. O que chama a 
atenção nesta recriação de Saúte, contudo, não é o maravilhoso, mas sim 
a forma com que o autor leva o leitor a percorrer [...] as ruas de sua terra, 
num tempo imemorável, que, no entanto, reflete o Moçambique da 
atualidade – ou, mais exatamente, do período da guerra civil. 

 
Neste sentido, a trama literária do referido autor, assim como muito da 

literatura moçambicana contemporânea está relacionada aos resíduos de sonhos, 
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sentimentos, desejos, paisagens e memórias que resistiram aos períodos de guerra, assim 

como continuam a resistirem às atuais pressões sociais e políticas Bosi (2002). O próprio 

Saúte coloca que os anos 80, exercem um período marcante em suas obras, pois 

 
Moçambique se tornou independente em 1975, portanto nossa 
democracia é muito recente [...]. Eu tinha apenas sete anos. Os anos 80 
foram muito difíceis. Anos de quase bloqueio do país, onde faltava tudo. 
Tínhamos a profissão de formar filas, acordávamos às quatro da manhã e 
íamos para a fila para pegar um pedaço de pão... Muitas vezes quando 
chegávamos, a carne já estava esgotada e não havia o que comer. [...] São 
os anos de uma extrema violência, anos que a guerra atinge sua expressão 
mais violenta. Mas ao mesmo tempo, anos de um grande humanismo. 
Anos que as pessoas viviam de portas abertas e que todos saiam às ruas 
para pedir emprestado um bocado de açúcar. [...] Anos de repolho, um 
rato de repolho feito mil e uma vezes, sem mais nada. São anos de 
humanismo, que me trazem uma nostalgia incomensurável. Por isso sou 
o que sou. Acredito que no código genético da minha geração está 
gravado [sic.] os anos 80. Moçambicano que se preze viveu nos anos 80. 
Quem sobreviveu nos anos 80 em Moçambique sobreviveu a qualquer 
coisa [...]. (SAÚTE, 1993, p. 36). 

 
 

Assim, são estes ecos que se farão presentes nas obras literárias de Nelson 

Saúte, em que a morte irá perpassar a trama narrativa do conto, com o objetivo de 

evidenciar “[...] à luta de libertação nacional” e os vestígios da guerra que transcorrem “[...] 

os espaços deteriorados e as pessoas”. (SILVA & VENTURA, 2010, p. 30). 

 

2 O IMAGINÁRIO: um aporte teórico para o indizível n’O enterro da bicicleta 

 

A teoria do imaginário de Durand (1988, p. 3), considera o imaginário como 

“[...] o museu de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a produzir, nas suas 
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diferentes modalidades da sua produção, pelo homo sapiens”, esse autor evidencia que o 

seu projeto incide no estudo do modo de como as imagens se reproduzem, se transmitem, 

assim como sua recepção. Deste modo, o imaginário implica “[...] um pluralismo das 

imagens, e uma estrutura sistêmica do conjunto dessas imagens infinitamente heterogêneas 

e até mesmo divergentes [...]”. (DURAND, 1997, p. 215), como a exemplo dos ícones, 

símbolos, emblemas, alegorias, imaginações criadora ou reprodutivista, sonhos, mitos, 

delírios, dentre outros. De acordo com Durand. 

 
É por ela [pela imaginação] que passa a adoção do sentido e que 
funciona o processo de simbolização, é por ela que o pensamento do 
homem se desaliena dos objetos que a divertem, como os sonhos e os 
delírios que a pervertem e a engolem nos desejos tomados por realidade. 
(DURAND, 1997, p. 37, grifo nosso). 

 
Percebe-se que a imaginação, enquanto função simbólica mostra-se como um 

fator de importância para o equilíbrio psicossocial, constituindo-se pelos desejos e 

impressões do sujeito, são explicadas por meio das acomodações anteriores do indivíduo 

que, necessariamente, repousam no equilíbrio entre a assimilação da vida afetivo-subjetivo 

e o meio social. 

Dessa maneira, a Teoria do Imaginário de Durand (2001), o imaginário 

antecede, transcende e ordena todas as atividades da consciência e do pensamento humano. 

Isto é, o imaginário seria o alicerce fundante sobre o qual se constroem as concepções de 

homem, de mundo, de sociedade, nas relações do indivíduo com a sociedade e com a 

natureza e cultura. 

Os estudos desenvolvidos a partir do aporte teórico do imaginário constituem 
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um dos mais novos campos de estudos da educação, sobretudo do imaginário num viés 

antropológico. Sobre essa realidade Porto coloca que: 

 
Passados alguns anos de estudo e pesquisa sobre cultura e imaginário no 
Brasil, já é possível dizer da contribuição desses campos de estudo para 
as diferentes áreas do conhecimento e dos bons frutos que vêm 
produzindo, comprovados pelo número de dissertações e teses, livros e 
artigos, projetos de pesquisa, encontros e seminários, etc. É necessário 
que se relembre que o interesse pelo desenvolvimento dessa área no 
Brasil tomou vulto, na década de 80, em dois grandes centros 
universitários: na Faculdade de Antropologia da Universidade Federal de 
Pernambuco, sob os cuidados da Profª. Danielle Perin Rocha Pitta, e na 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sob a batuta do 
Prof. José Carlos de Paula Carvalho. (PORTO, 2008, p. 9). 

 
Percebe-se que esse referencial teórico no campo da educação, apesar de se 

constituir numa abordagem nova já é notável a sua presença no campo educacional, a partir 

da divulgação dessas pesquisas em diversos meios com o objetivo de compreender melhor 

os estados de consciência num pensar hermenêutico, recontextualizando as diversas figuras 

do imaginário na sua relação com a educação. (TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009). 

Neste sentido, as produções imaginárias podem se apresentar a partir das mais 

variadas formas de expressão da cultura (linguagem, magia, mito, arte, religião, ciência, etc.), 

sendo consideradas como manifestações e práticas simbólicas procedentes de uma inter-

relação multidimensional. (DURAND, 2001). 

 

3 EXERCÍCIO IMAGÉTICO DO INDIZÍVEL “N’O ENTERRO DA 

BICICLETA” 

 

No conto “O enterro da bicicleta” a morte invade o cotidiano de uma remota 
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aldeia africana. Nessa aldeia, um fato insólito, porém, é quase maior do que a dor causada 

pela perda: o enterro será de uma bicicleta. 

Trespassada por um humor crítico, com tons de tristeza, Nelson Saúte revela 

aspectos triviais do dia a dia e particularidades da cultura africana com algo de fantástico. 

Para a realização deste estudo, foi considerado o conto “O enterro da 

bicicleta”, do moçambicano Nelson Saúte, numa tentativa de evidenciar as imagens 

presentes no conto com o objetivo de destacar e analisar essas imagens para identificar a 

dimensão educativa presente no imaginário da cultura africana na realidade moçambicana. 

Transpondo os estudos do imaginário para a leitura de “O enterro da 

bicicleta”, observa-se, na trama literária do conto, o cruzamento dos esquemas, arquétipos 

e símbolos do imaginário diurno. O que se pode perceber nas passagens abaixo: 

 

Nenhum dos habitantes daquelas terras alguma vez ouvira falar de leões. 
Falava-se, sim, de crocodilos que, não raro, devoravam crianças 
desprevenidas que tentavam atravessar para a margem adversa do rio. 
Contava-se inclusive a história de uma mãe que velou a cabeça do filho, 
dado que o corpo fora engolido por um crocodilo no rio. Aquele leão 
foi o primeiro de que se ouviu falar e, provavelmente, ouvir-se-á falar 
por muitos anos. Parece que o deputado ainda revelou alguma bravura 
quando se confrontou com a situação. Não fugiu, olhou frontalmente o 
animal, sem medo da sua juba e dos seus rugidos. Mas não estavam em 
igualdade de circunstâncias: as forças e armas eram tremendamente 
desiguais. O leão levou a melhor, tanto mais que do homem apenas 
restou uma bicicleta retorcida e alguns farrapos da sua roupa. A 
aldeia parou durante dias para os seus funerais. (SAÚTE, 2009, p. 
31[grifo nosso]). 

 
É possível notar nesta passagem que o conto coloca a questão do devoramento 

pelo leão, em que remete ao simbolismo do diurno, pois, “[...] é, portanto, na goela animal 

que se vêm concentrar todos os fantasmas terrificantes da animalidade: agitação, 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1575 

 

mastigação agressiva, grunhidos e rugidos sinistros”. (DURAND, 1997, p. 85). Este autor 

ao iniciar a primeira parte do regime diurno – As faces do tempo – divide as imagens em três 

subgrupos, a partir das influentes reflexas posturais, como: os símbolos teriomórficos 

(imagens de animais), os símbolos nictomórficos (imagens das trevas) e os símbolos 

catamórficos (imagens da queda), que expressam as angustias do ser humano diante do 

tempo e da morte. Esta angústia é resultante e “[...] sobre determinada por todos os perigos 

acidentais: a morte, a guerra”. (DURAND, 1997, p. 83), dentre outros. 

O rugido do leão em Saúte representa o arquétipo do monstro devorante, o 

qual exprime nitidamente o problema da angústia do tempo e o medo da morte. Este 

arquétipo traduz o conjunto de “[...] símbolos teriomórficos e nictomóricos e que 

potencializam uma gama de extensão de respostas possíveis tanto sobre o plano 

morfológico quanto semântico”. (Y. DURAND, 1988, p. 54). Assim, pode-se, dizer que o 

leão ao engolir o deputado (SAÚTE, 2009), significa uma descida agitada, cheia de 

obstáculos, agônica, próprias dos tempos de guerra. Aqui, na verdade, Saúte denuncia os 

percalços do pós-guerras que acometeram a áfrica dos anos 80. 

No conto, também é possível encontrar a presença do elemento heróico, como 

neste momento: “O homem era conhecido por possuir uma extensa biografia, mas, 

sobretudo sublinhava-se a sua passagem heróica pela luta armada”. (SAÚTE, 2009, p. 33). 

Nesta passagem dois símbolos podem ser destacados, primeiramente seria a questão das 

armas, em que Durand (1997) evidencia como uma simbologia do regime diurno para o 

enfrentamento da morte. Sobre o elemento heróico, este mesmo autor coloca como 

símbolo ascensional e faz a seguinte reflexão: 
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Os símbolos ascensionais aparecem-nos marcados pela preocupação da 
reconquista de uma potência perdida, de um tônus degradado pela 
queda. Essa reconquista pode manifestar-se de três maneiras muito 
próximas, ligadas por numerosos símbolos ambíguos e intermediários 
(DURAND, 1997, p. 145). 

 
 

Assim, percebe-se mais um elemento do regime diurno, em que as imagens se 

configuram em atitude heróica para vencer qualquer situação, seja de angústia, de medo ou 

de adversidade, implicando o sentido e a percepção do confronto e o uso de toda e 

qualquer arma. 

Tem-se no conto os símbolos da bravura, rugido, luta, os quais estão 

intimamente ligados a verticalidade, ou seja, Saúte denuncia a luta contra o mal, a guerra. 

Em relação ao símbolo da casa presente no conto, como esboçado neste 

trecho: o deputado “[...] dirigia-se a casa [...] preparada pela mulher [...] filhos não o 

largavam [...] prendas o pai trouxera da grande cidade [...] reunia-se com as personalidades 

[...] argumentando sobre as vitórias da revolução”. (SAÚTE, 2009, p. 34), aqui percebe-se a 

casa como um refúgio contra os perigos, revelando uma função protetora (DURAN, 1988). 

Pode-se dizer que a casa em Saúte deixa de ser a casa que se apresenta como lugar em que é 

possível rememorar as imagens da infância, ou seja, “[...] a casa da lembrança” de Bachelard 

(2008, p. 75). Na verdade, a casa revela os refúgios de proteção nos tempos de guerra. 

Pode-se dizer que durante toda a trama literária de Saúte, encontra-se uma 

multiplicidade de símbolos, como nesta passagem: 

 
Não havia um único automóvel. Por aquela rua, a única, de poeira e sem 
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árvores, por vezes passavam bicicletas. Era uma rua sem o sobressalto 
dos motores, apenas com crianças que brincavam debaixo do sol 
quando não tinham aulas. Nos dias em que o deputado regressava da 
capital, a rua engalava-se. Duas crianças eram preparadas para oferecer 
uma coroa de flores. (SAÚTE, 2009, p. 33, [grifo nosso]). 

 
A presença da imaginação criadora da infância evidenciada por Saúte seria uma 

forma de buscar plenitude para à condição humana, pois, segundo Bachelard (2008, p. 97), 

“[...] a criança enxerga grande, a criança enxerga belo”. Isto, por que, a infância é o símbolo 

da inocência, o estado anterior ao pecado e, portanto, símbolo da simplicidade natural, de 

espontaneidade. No momento em que Saúte coloca que não tem árvores, pode-se dizer que 

metaforicamente, quer denunciar as vidas que se foram naquela aldeia, pois a árvore 

simboliza a vida em perpétua evolução e em ascensão para o céu. Assim, se não há árvores, 

não há vidas. Em outra passagem do conto encontra-se: “A árvore mais frondosa tinha 

uma gigantesca copa que fazia uma sombra enorme, capaz de albergar todas as crianças que 

aprendiam acocoradas”. (SÁUTE, 2010, p. 34). 

Em relação ao sol, significa a manifestação da divindade, ou seja, a necessidade 

de uma força divina, heróica para lutar contra a injustiça e a inconveniente guerra, em que 

devastou as vidas inocentes do período de guerra civil africana. Sendo que no semantismo 

da cora de flores é necessário dar destaque as flores que significam o inefável e universal, o 

elixir da vida; a floração. (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1993). 

Neste sentido, as imagens remetem a denuncia das vidas que se foram durante 

o período de guerra, onde restaram poucas vidas “inocentes” (BACHELLARD, 2009). E 

as que restaram “fecundarão” (DURAND, 1997), ou seja, darão continuidade a existência 

daquela aldeia. 
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A morte perpassa a trama do conto, a qual de acordo com Chevalier e 

Gheerbrant (2002, p. 621), seria a 

 
[...]revelação e introdução. Todas as iniciações atravessam uma fase de 
morte, antes de abrir o acesso a uma vida nova. Nesse sentido, ela tem 
valor psicológico: ela liberta das forças negativas e repressivas, ela 
desmaterializa e libera as forças de ascensão do espírito.  

 

Dessa forma, pode-se, dizer que Saúte (2009) coloca a morte em seu conto 

como o “recomeço” de uma nova vida devastada pela tirania da guerra, onde só restaram 

destroços, “uma bicicleta retorcida”, e poucas vidas, “apenas uma arvore frambosa”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os símbolos analisados neste exercício hermenêutico, apresentam-se como 

representações do imaginário da cultura moçambicana no período pós-guerra. 

Percebe-se que a análise do conto permite várias possibilidades de síntese. 

Todavia apresenta-se aquela que está atrelada diretamente a questão central: o imaginário 

da cultura africana moçambicana, pois possibilitou intuir que a partir dessa cultura 

percebeu-se a dimensão educativa nas imagens presentes no conto “o enterro da bicicleta” 

do moçambicano, Nelson Saúte.  

Dessa forma, concluí-se que a Literatura é um campo do saber escolar que 

pode proporcionar ao educando um conhecimento contextualizado capaz de orientá-lo 

sobre as diferentes culturas. Possibilitando o estudo e o ensino da Literatura em algo 

prazeroso, dinâmico e envolvente, para transformar-se em conhecimentos construídos a 
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partir de suas vivências, de um novo olhar sobre o entorno, a partir de uma “dialogicidade” 

permanente com o outro e com esse entorno, tão vivido. 
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 UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS OBRAS ANFITRIÃO E AUTO DOS 
ENFATRIÕES 

 
Edilane Vitório Cardoso1 

 
 

 

No estudo que ora apresentamos, pretendemos elaborar uma discussão a respeito 

de duas obras clássicas consideradas modelos de referência para a literatura ocidental. 

Trata-se de Anfitrião e Auto dos Enfatriões, a primeira do comediógrafo latino Plauto, a 

segunda da autoria do escritor lusitano Camões.  

A finalidade do estudo fundamenta-se em esboçar uma análise comparativa 

envolvendo estrutura, temática e personagens presentes nas duas produções. Nesse sentido, 

a proposta de investigação realizada a respeito das referidas obras, para além de aspectos 

que envolvem a prática da emulação, visa, sobretudo, apontar semelhanças entre os dois 

escritores e as duas produções, assim como estabelecer pontos característicos e específicos 

de cada autor, de forma a relacionar aspectos significativos das duas obras. 

Trata-se de duas peças dramáticas escritas em períodos diferentes, momentos 

específicos onde estão presentes algumas peculiaridades e idiossincrasias próprias de cada 

época. A distância que separa as duas obras, cerca de dez séculos, também deve ser levada 

em consideração. O texto de Camões, escrito em meados do século XVI, portanto, durante 

o Renascimento, já apresenta características e pressupostos artísticos que permeiam e 

identificam aquele momento. A peça de Plauto, representante da literatura latina, foi escrita 

                                                           
1 Mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal do Piauí- UFPI.  
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por volta do século III a.C, época classificada pelos críticos como período arcaico e 

incipiente no que se refere às manifestações artísticas em Roma.  

Segundo Cardoso, as manifestações literárias de um teatro culto, em Roma, 

representadas pelas comédias e tragédias começaram a surgir na segunda metade do século 

III a.C, como imitação da arte helênica. “Antes disso, os romanos, como de resto os povos 

mediterrâneos em geral, haviam desenvolvido artes elementares de representação cênica, 

que se manifestavam, sobretudo, em atividades de caráter religioso” (CARDOSO, 2003, p. 

30). 

Plauto foi uma personalidade que desempenhou grande papel enquanto homem 

dedicado ao teatro. A ele são atribuídas mais de cem comédias, destas apenas vinte e uma 

resistiram até a nossa época, conservando-se quase na íntegra, e mantendo até hoje, alguma 

atualidade. Suas peças mais conhecidas e ainda estudadas são Anfitrião, Os Menecmos, O 

Soldado Fanfarrão e Os Prisioneiros.  

Conforme Cardoso, muitos são os méritos de Plauto como dramaturgo, para a 

autora há elementos indiscutivelmente originais nas peças. “embora os assuntos e os 

cenários sejam gregos, há, porém, um processo de romanização nas comédias: costumes 

romanos são evocados a todo o momento, deuses latinos coexistem com divindades 

gregas”.  

Plauto é considerado um dos grandes expoentes da literatura latina, suas 

comédias, geralmente escritas com o intuito de, sobretudo, fazer rir, eram muito 

conhecidas e apresentadas em sua época, servindo mais tarde, como se sabe, de modelo 

para diversos autores. A arte dramática de Plauto reside no exagero com que apresenta seus 

personagens, do que resulta a criação de um tipo. Em Anfitrião, uma de suas comédias mais 
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conhecidas, Plauto constrói uma trama em que Júpiter apaixonado por Alcmena, esposa de 

Anfitrião, adquire as feições do marido ausente e seduz sua mulher. O cômico imediato 

advém, todavia, dos enganos presentes na obra, representado pela semelhança física entre 

os seres humanos e de todas as confusões daí provenientes.  

A história tem por base a lenda mitológica que envolve o nascimento do herói 

Hércules e, através dela, Plauto desenvolve uma série de confusões, com cenas burlescas, 

por meio de uma linguagem clara, viva, repleta de neologismos destinada a um público sem 

muitos requintes. Suas personagens muitas vezes são construídas especialmente para 

produzirem o riso, daí seu caráter frequentemente caricaturais. 

Alguns estudiosos parecem concordar com a questão que envolve a linguagem 

empregada por Plauto.  Cardoso salienta que “a linguagem de Plauto é extremamente 

trabalhada como recurso cômico em si” (CARDOSO, 2003, p. 23), o comediógrafo, 

conforme afirma a autora, apropria-se de todas as oportunidades e facetas linguísticas para 

demonstrar sua capacidade de fazer rir. Paratore também tece suas considerações acerca 

dos artifícios lingüísticos empregados pelo comediógrafo latino em suas peças. Segundo o 

autor: 

A vivacidade plautina repousa exclusivamente na riqueza espetacular e na 
plasticidade da língua, no jogo pirotécnico constantemente crepitante 
com inexaurível graça e jocosidade e na igualmente prodigiosa riqueza de 
metros que constitui o adequado comentário rítmico e musical à 
vivacidade caprichosa dos expedientes linguísticos. (PARATORE, 1983, 

p. 352). 

 
Mediante as considerações dos dois autores, fica evidenciado o manejo do 

comediógrafo latino com a linguagem e também o fato de que, embora o dramaturgo se 

utilize de uma linguagem entendida como popular, pertencente ao vulgo, essa linguagem 
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não deixa de ser elaborada, ao contrário, sob medida, é muito clara, expedita e rica só que 

sem artifícios, própria para ser encenada.  

Em Auto dos Enfatriões, de Luís de Camões, autor que dispensa apresentações, as 

analogias com a peça plautina já se iniciam no próprio título. Além disso, fica evidente que 

o assunto presente na peça camoniana também é oriundo do mundo clássico, na medida 

em que a temática é de teor clássico. Ou seja, está explícito que Camões se apropria de um 

modelo pré-estabelecido, latino, bastante reconhecido e respeitado em sua época para de 

forma menos rigorosa compor sua peça, estabelecendo, todavia, os princípios que regem a 

emulação. Este fator é caracterizado pela forma com que o poeta acrescenta ou incorpora 

elementos que reforçam e definem seu fazer poético, sua marca característica, tornando seu 

texto, embora pautado em modelo conhecido, particular e significativo para sua época.  

Segundo Saraiva, o Teatro de Camões, especificamente as comédias entre o 

grande público, quais sejam El-rei Seleuco e Filodemo, ocupa um lugar à parte no teatro 

português quinhentista. “É difícil enquadrá-lo na evolução entre nós da comédia clássica, 

visto que tanto El-rei Seleuco como o Filodemo seguem antes a estrutura vicentina” 

(SARAIVA, 1950, p. 285).  

Entretanto, o Auto dos Enfatriões, baseado no de Plauto, parece integrado dentro 

do teatro escolar de imitação clássica. “Por outro lado, mesmo nos autos de tradição 

vicentina, Camões aparece-nos principalmente interessado não por tipos e intituições 

sociais, como Gil Vicente, mas por problemas psicológicos e pela filosofia do amor” 

A comédia do escritor português está inserida em um contexto marcado pelo 

resgate de poéticas clássicas. As poéticas dos séculos XVI, XVII e XVII são assim 

qualificadas por retomarem diversos elementos relativos à antiguidade clássica. Um desses 
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elementos, por exemplo, é o conceito de mímesis. Durante esse período, os preceitos e 

pressupostos associados à concepção de imitação adquirem maior importância no âmbito 

artístico e muitos autores se apropriam de modelos clássicos, resgatando elementos 

concernentes à antiguidade greco-latina, para de forma explícita e pouco rigorosa compor 

suas obras.  

Nessa época, não era incomum imitar autores já consagrados pela tradição, 

como exemplo de excelência artística. A noção de mímesis adquiriu, portanto, estatuto de 

imitação de escritores canônicos, cujos gêneros, linguagem e estilo foram imitados por 

muitos autores renascentistas e estes escritores passaram a praticar a emulação.  

Aristóteles, na antiguidade, ao tratar do conceito de imitação, na Poética, rejeita a 

noção de cópia e defende a idéia de representação. O autor explica que a natureza não 

precisa ser recriada exatamente como é, porém como deveria ser. O artista não imita a 

realidade de modo absolutamente fidedigno, mas nela promove uma melhoria. Aristóteles 

salienta, em sua Poética, que o objeto principal da mímesis, para a poesia, é a práxis humana, 

ou seja, as ações desempenhadas pelos homens. Daí decorre que a arte imita não as coisas 

da natureza, porém suas leis, princípios e proporções. Conforme o filósofo, o importante é 

que tais leis estejam em acordo com a natureza em si, formando, assim, uma imitação não 

do verdadeiro, mas do semelhante ao verdadeiro. Essa é, portanto, o conceito de 

verossimilhança desenvolvido por Aristóteles.  

Uma obra verossímil pressupõe a representação de uma lógica da natureza, não 

sua cópia idêntica. Assim, para o autor, a mímesis é imitação idealizada e verossímil da 

natureza, em que a razão das leis e proporções mantém-se como elemento comum entre a 

realidade imitada e a obra.  
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Muhana esboça algumas considerações a este respeito. Para ela, “se a poesia é a 

imitação de algo que está na natureza (as ações humanas), e se na natureza em que o 

homem existe encontra-se também a poesia como efeito de uma ação humana, imitar na 

poesia a poesia é imitar a natureza” (MUHANA, 1997, p. 40). 

Em o Tratado da Imitação, Dionísio de Halicarnasso, no século I a. C, também 

já instituía uma teorização a respeito desta concepção de imitação. Nesta obra, o autor 

discute acerca da imitação de escritores-modelo, atividade denominada a partir de então de 

emulação. Emular, num sentindo bem literal, quer dizer, tentar igualar-se, ou até mesmo 

superar um modelo tido como excelente. 

Para o autor, emular relaciona-se a rivalizar e superar predecessores que, de algum 

modo, alcançaram reconhecimento entre o público e representam um paradigma a ser 

seguido ou superado. Dionísio de Halicarnasso teoriza sobre a questão da imitação e da 

emulação ao afirmar que: 

 
A imitação é uma actividade que, segundo determinados princípios 
teóricos, refunde um modelo. A emulação, por sua vez, é um discurso ou 
ação que contém uma bem sucedida semelhança do modelo. A emulação 
é uma atividade do espírito que move no sentido da admiração daquilo 
que lhe parece ser belo [....] Com efeito, a imitação não é utilização dos 
pensamentos, mas sim o tratamento, como arte semelhante ao dos 
antigos. E imita Demóstenes não aquele que diz o mesmo que 
Demóstenes, mas sim o que diz à maneira de Demóstenes. E o mesmo 
se diga quanto a Platão e Homero. Toda imitação se resume nisto: 
emulação da arte que refunde a semelhança dos pensamentos. 
(HALICARNASSO, 1986, p. 49-50). 

 
Segundo a concepção do autor, a emulação deve, então, promover um possível 

aperfeiçoamento dos modelos, unindo o que cada um tenha de melhor numa forma única, 

perfeita. Somente assim ocorrerá a superação dos modelos emulados. 
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No Auto dos Enfatriões, Camões faz referência à mesma lenda mitológica 

relacionada ao nascimento de Hércules. O enredo gira em torno das confusões provocadas 

pelo astucioso Mercúrio quando, no papel equivalente ao do servus ardiloso das outras 

comédias latinas, sugere a Júpiter o estratagema de tomar a aparência humana do guerreiro 

Anfitrião, e transforma a si próprio no seu criado Sósia.  

Também estão presentes na comédia portuguesa os personagens tipo, (inclusive, 

os nomes das personagens são muito parecidos com os da peça correspondente) 

responsáveis por elevar o grau de comicidade e prender a atenção do público. Contudo, tais 

personagens apresentam costumes, características e linguagem típicos dos portugueses, 

especificamente, os cidadãos de Lisboa. 

Tem-se, portanto, uma ação que se desenrola na antiguidade, entre personagens 

históricas, porém com tipos humanos que fazem alusão a lugares e costumes de Lisboa. 

Além disso, Camões, assim como Plauto, se utiliza de elementos lingüísticos para reforçar o 

caráter cômico de personagens.  

É muito freqüente o aparecimento de frases feitas, ou vocábulos tidos como 

“chulos’, talvez recorrentes da linguagem coloquial da época, bem como a existência do 

bilingüismo muito recorrente nas peças de Gil Vicente. Conforme Saraiva, “o idioma 

castelhano converte-se no teatro camoniano em indicativo do báthos, isto é, da queda do 

diálogo ao nível do corriqueiro e mesmo do grotesco, ou da inferioridade social” 

(SARAIVA, 1950, p. 285). Este fato pode ser observado na fala das personagens Sósia e 

Brômia. A seguir a fala de Brômia pode ilustrar a afirmação: 

 

Quero Feliseu chamar 
E dizer-lhe aonde há de ir, 
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Mas ele, como me vir 
Logo há de querer rinchar, 

De travesso 
Eu, que de zombar não cesso, 

Por ficar com ele em salvo, 
Lanço-lhe um e outro remesso; 

Aos seus furto-lhe o alvo 
E então ele fica avesso. 

Porque o melhor destas danças,  
com uns vendiços assi[m] 

É trazê-los por aqui 
[A]o cheiro das esperanças, 

Por viver 
Há-os home de trazer 

Nos amores assi[m] mornos, 
Só pêra ter que fazer; 

E de[s]pois, ao remeter,  
Lançar-lhe a capa nos cornos.  

(PLAUTO, 1997, p. 51-57) 
 

No que diz respeito às diferenciações da obra camoniana em relação à peça de 

Plauto, pode se verificar na peça o acréscimo de personagens e algumas características 

particulares destes; a exemplo disso, na obra, temos as personagens Feliseu e Calisto. Estas 

personagens, em alguns momentos, dialogam entre si ou servem de confidentes às 

personagens do enredo central. Tais personagens foram responsáveis por atrasar no 

primeiro ato a intriga principal com intermédios de farsa. Percebe-se, através dos diálogos, 

certa complexidade e a forte presença do tema do amor, como se pode verificar no diálogo 

que se segue: 

 

Tem vencido aquêle rei; 

E diz, segundo lhe ouvi, 
 Feliseu Que esta noite será aqui 

Almena que torne em si, 
 Porque ela tem maior guerra 

Cos temores de perdê-lo 
Que ele o rei desta terra. 

 Calisto Onde o amor lança o selo 
Nenhuma coisa o desterrra. 

Porque ainda que o pensamento 
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Vos fique, Senhor, em calma,  
Por morte ou apartamento 

Sempre vos lá ficam na alma 
As pegadas do tormento. 

 
 Feliseu Isso é um segredo mero, 

A que o Amor nos obriga 
Por isso, em caso tão fero, 

Senhor, nunca ninguém diga: 
Já lho quis, e não lho quero. 

(PLAUTO, 1997, p. 287-306) 

 
Considerando a leitura da obra de Camões, é possível afirmar de antemão que a 

temática concernente à peça camoniana estaria mais associada ao tema do Amor, e aí 

estaria, portanto, a principal diferença entre o autor português e seu autor-modelo Plauto. 

Enquanto em Plauto prevalecem as vontades e os desígnios divinos, no qual o ser humano 

não passa de joguete nas mãos dos deuses; em Camões fica nítido que o poder do amor é 

bem maior que o poder dos deuses.  

O amor é capaz de colocar os deuses ao nível dos homens e, até mesmo, 

embrutecer-lhes os sentidos. Deste modo, acreditamos que a admissão de ambas as 

personagens na comédia, serve, então, para o autor, como subsídio para postular sua forma 

de conceber as vicissitudes da vida e de mostrar como o amor é ao mesmo importante e 

nocivo para as pessoas.  

No que concerne à estrutura da peça camoniana em relação à plautina, podemos 

perceber algumas diferenciações já na abertura da peça de Camões, na qual está ausente o 

monólogo, ou o argumento de toda a peça. Há, portanto, uma distensão voluntária no 

texto português. Camões prefere a dramatização pelo diálogo ao simples sumário de um 

prólogo. 
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 O autor também adia a questão dos enganos decorrentes das semelhanças dos 

personagens, para fazer, a priori, referência ao amor, representado pelos protestos 

amorosos e pela súplica de Almena devido à saudade do marido. Além disso, o Júpiter 

camoniano se apresenta como um grande apaixonado pela esposa de Enfatrião, 

demonstrando muitas vezes uma sensibilidade tipicamente humana. Camões mais uma vez 

estabelece uma característica inovadora aos personagens da obra, visto que o deus supremo 

a todo o momento mostra-se sofrido de amor, dobrado aos encantos de uma mulher.  

Bastante diverso do seu antepassado plautino, o grande deus, segundo Camões, é 

fraco, muito dependente do comparsa Mercúrio para se arriscar em suas aventuras. O 

trecho a seguir, em que Júpiter se apóia em Mercúrio e em suas idéias para poder ficar com 

Almena, pode ilustrar esta afirmação: 

Quem arde em tamanho fogo 
Tira-lhe a virtude a cor 
 De su[b]til e sabedor  

E quem fora está do jogo 
Enxerga o lanço melhor. 

Mas tu, que dos sabedores 
Tanto avante sempre estás, 
Se Deus és dos mercadores,  

Sê-lo-as dos amadores,  
Pois tal remédio me dás. 

(PLAUTO, 1997, p. 310-326) 

 
 Júpiter, ao contrário do representado por Plauto, mostra-se meio indeciso com 

relação à possibilidade de conquistar Almena, No entanto, os conselhos de Mercúrio e suas 

artimanhas animam o deus, que passa a confiar nos ardis do cúmplice. A ação, portanto, 

demora a acontecer. E o grande engano arquitetado aqui por Mercúrio começa a ser 

explicado pelo próprio para que assim o grande Júpiter tenha coragem e consiga, enfim, 
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concretizar seu amor com Almena. Mercúrio, ao relatar todo o plano ao deus supremo 

demonstra muita vivacidade e imaginação como se pode observar no trecho selecionado: 

Seu marido está ausente 
Na guerra, longe daqui 

Tu, que és Júpiter potente, 
Tomará sua forma em ti, 
que o fará mui facilmente. 

 
E eu me transformarei 
Na de Sósia, criado seu; 

E ao arraial me irei,  
Onde tudo saberei 

Como se a batalha deu 
E assi poderá entrar,  

Em lugar de seu marido,  
E para que seja crido,  

Poderás também contar 
Quanto eu lá tiver sabido. 
(PLAUTO, 1997, p. 328). 

 

 
Mercúrio é visto aqui como o grande planejador e um dos executores das ações 

que provocarão os enganos e os erros na peça. Sua habilidade e poder imaginativo 

persuadem Júpiter, o qual se mostra muito inseguro e receoso a princípio. Ao contrário da 

comédia plautina, em que Mercúrio é um mero servo e seguidor de Júpiter onipotente, 

ficando ao seu encargo e disposto a realizar seus desejos sem questionar, o Mercúrio 

camoniano, possui um papel bem significativo para o desenrolar das ações e os 

conseqüentes erros que se apresentarão ao longo da peça. 

 
Enxerga o lanço melhor. 

Mas tu, que dos sabedores 
Tanto avante sempre estás, 
Se Deus és dos mercadores,  

Sê-lo-as dos amadores,  
Pois tal remédio me dás. 
(PLAUTO, 1997, p. 340). 
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CONCLUSÃO 

 

Em virtude do que foi exposto, pode-se observar que, em vários momentos do 

texto, Camões acrescenta à sua obra certos elementos que a caracteriza e a distingue do 

texto de Plauto. Apesar de se basear em um modelo padrão, o autor lança mão de 

inovações e adaptações que tornam sua obra, de algum modo, também diversa de seu 

paradigma. O princípio da emulação rapidamente esboçado no início deste estudo pode ser 

sim, verificado, todavia, este princípio aparece sob uma forma “criativa” e adaptativa.  

É irrefutável o fato de Camões se apropriar de um referencial clássico, porém o 

autor o faz de modo que facilita a possibilidade de observar sua engenhosidade e sua 

capacidade artística. Fica evidente a competência do escritor português ao acrescentar ou 

retirar fatos, elementos, certas características de personagens, precisamente em situações 

oportunas e significativas para o desenrolar do enredo. Deste modo, o autor consegue 

realçar seu talento, além de registrar certas particularidade e especificidades singulares, 

referentes ao seu estilo e ao seu fazer poético. 

Sendo assim, é possível considerar que a peça camoniana apresenta em sua 

constituição um cruzamento entre a herança ibérica e a tradição clássica, o que leva o poeta 

muitas vezes a fundir de forma magistral os principais elementos referentes a essas duas 

culturas possibilitando o aprimoramento e certa diferenciação de sua obra. 
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DESLOCAMENTO E FRAGMENTAÇÃO DO SUJEITO NO ROMANCE OS 

CUS DE JUDAS, DE ANTÓNIO LOBOS ANTUNES 

INTRODUÇÃO 

Edinage Maria Carneiro da Silva1 

"Quando a visibilidade histórica já se apagou, [ . .] 
aí os deslocamentos da memória e as indireções da arte 

nos eferecem a imagem da sobrevivência psíquica." 
(l-Iomi Babha) 

"Flutuo entre dois continentes que me repelem, nu 
de raízes, em busca de um espaço branco onde ancorar [..]. " 

(Antônio Lobo Antunes) 

As fronte iras entre história e literatura, na contemporaneidade, têm-se mostrado 

cada vez mais tênues. O romance pós-moderno traz a retomada da história como uma das 

suas marcas, inaugurando a chamada metaficção historiográfica, a qual "procura 

d esmarginalizar o literário por meio do confronto com o histórico, e o faz tanto em termos 

temáticos como formais" (l-IUTC HEON, 1991, p. 145). 

Em artigo que discute a ficção portuguesa contemporânea, Maria d e Lourde s Netto 

Simões chama a atenção para o fato de que as consequências da descolonização em África 

deixaram marcas n ão só nos colonizados, como nos portugueses . A estudiosa d efende que, 

Se a descolonização provocou nas ex-colônias africanas um 
deslocamento de identidades, o retorno em massa a Portugal, ocasionado 
pela mesma descolonização, desencadeou n o povo português também 
mudanças. As identidades deslocadas, por vários apelos, são dos 

1 Mes tranda do Programa de Pós-graduação em Literatura e Diversidade Cultural da Universidade 
Estadual de Feira d e Santana. 
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retornados, dos ex-combatentes, dos ideólogos, das mulheres, dos 
mulatos – filhos(as) de portugueses(as) com africanos(as). Em razão 
disso é que, no palco social da nação portuguesa, surgem novas 
identidades. (SIMÕES, on line). 

 
A ficção de Lobo Antunes está muito voltada para o revisitar da História de 

Portugal a qual lhe serve de suporte para a construção de romances como As naus (1988) e  

Os cus de Judas (1979). Neste último, o centro da narrativa recai justamente sobre o 

retornado de guerra e, à medida que lhe é concedida a palavra, na posição de personagem 

narrador, o processo de descolonização dos países africanos sob o domínio português é 

problematizado. A atitude de Lobo Antunes vai ao encontro da defesa de Homi Bhabha, 

quanto à postura do crítico. Para Bhabha, o “crítico deve tentar apreender totalmente e 

assumir a responsabilidade pelos passados não ditos, não representados, que assombram o 

histórico.” (BHABHA, 1998, p. 34). 

A narrativa tem como pano de fundo a Guerra pela independência de Angola para 

a qual o narrador é enviado e cujas experiências serão contadas, como uma forma de 

reconstituição do que sobrou do eu. Assim, numa obra de caráter testemunhal (o autor 

esteve por dois anos em Angola como médico das tropas portuguesas), escrita após a queda 

do salazarismo, encontramos “a escrita de uma História transfigurada com vestes 

ficcionais” como forma de problematizá-la. O sobrevivente da guerra configura-se 

testemunha da História. 

 Situando-se como escritor pós-moderno e na contramão da História oficial, Lobo 

Antunes faz o caminho inverso de Camões, por exemplo, desconstruindo a visão de um 

Portugal que ostenta heróis e glórias dignos de serem cantados e consagrados pela 

literatura. Se o poeta clássico tinha motivos para exaltar “As armas e os barões assinalados” 

que “Entre gente remota edificaram / Novo Reino que tanto sublimaram” (CAMÕES, 
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2001, p. 25), ajudando a construir uma identidade positiva para a sua nação, o romancista 

contemporâneo traz à tona um Portugal arcaico e decadente, sitiado pelo Estado Novo a 

cujo comandante são dirigidas palavras como estas: “[...], Prezado doutor Salazar se você 

estivesse vivo e aqui enfiava-lhe  uma granada sem cavilha pela peida acima uma granada 

defensiva sem cavilha pela peida acima [...]” (ANTUNES, 2007, p. 105). Evidencia-se a 

intenção de desprezo e sarcasmo dirigidos ao ditador, no sentido de rebaixá-lo enquanto 

“figura histórica”.  

Se o poema objetiva cantar os feitos grandiosos dos comandantes do país, no 

romance figura uma perspectiva contrária: são questionáveis as ações dos homens que 

conduzem o destino da nação; assim, o narrador os mostra sob uma perspectiva crítica e 

irônica:  

[...] eu odiava, Sofia, os que nos mentiam e nos oprimiam em Angola, 
nos humilhavam e nos matavam em Angola, os senhores sérios e dignos 
que de Lisboa nos apunhalavam em Angola, os políticos, os magistrados, 
os polícias, os bufos, os bispos, os que ao som de hinos e discursos nos 
enxotavam para os navios da guerra e nos mandavam para a África, nos 
mandavam morrer na África [...]. (ANTUNES, 2007, p. 150). 

 A trajetória do narrador personagem é toda marcada pela obsessão de 

(re)encontrar e de curar a si mesmo, através do uso da palavra. A exteriorização de 

sentimentos e emoções das experiências traumáticas da guerra se impõe como uma forma 

de busca de sentido para aquilo no que se tornou o eu: “O espelho do camarote devolvia-

me feições deslocadas pela angústia, como um puzzle desarrumado, em que a careta aflita 

do sorriso adquiria a sinuosidade repulsiva de uma cicatriz” (ANTUNES, 2007, p. 18). 

Ligia Chiappini Moraes Leite, em O foco narrativo, chama a atenção para a questão do 

fluxo de consciência que, segundo ela, na acepção de Bowling, é expressão direta dos 

estados mentais, mas desarticulada, em que se perde a sequência lógica e onde parece 
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manifestar-se diretamente o inconsciente. Trata-se de um „desenrolar ininterrupto dos 

pensamentos‟ das personagens ou do narrador (LEITE, 1985, p. 68). O relato de Os cus de 

Judas é circular, denso e carregado de uma pesada e pungente angústia: “[...] achamo-nos [o 

narrador e a ouvinte] condenados, você e eu, a uma noite sem fim, espessa, densa, 

desesperante, desprovida de refúgios e de saídas, um labirinto de angústia que o uísque 

ilumina de viés [...]” (ANTUNES, 2007, p. 135). 

A presença de uma interlocutora configura-se como mero pretexto para que o 

narrador, deixando-se guiar pelo fluxo da consciência, relate as suas experiências, 

permeadas de reminiscências, sobretudo da infância, durante uma noite, em uma mesa de 

bar. É produzida uma narrativa fragmentada a uma mulher que não se pronuncia em 

momento algum, configurando assim um monólogo interior, onde pensamentos, sonhos, 

lembranças e vivências se entrelaçam constantemente.   

A opção pelo relato de forma fragmentária, obedecendo a fluxos da consciência, é 

fundamental para que o leitor perceba o estado interior do indivíduo e possa ter uma ideia 

mais clara dos acontecimentos, mesmo os exteriores.  No discurso do personagem se 

misturam lembranças do passado, sentimentos diversos, pensamentos mais ou menos 

obscuros, ecos de vozes familiares e dos envolvidos na guerra, todos reveladores da 

situação agônica em que se encontra.  

Fortes imagens são utilizadas para retratar o estado de mutilação interior do 

personagem narrador, bem como as cenas de destroços da guerra, em que surgem criaturas 

mutiladas fisicamente, desequilibradas psiquicamente: 

[...] cada um de nós os vivos tem várias pernas a menos, vários braços a 
menos, vários metros de intestino a menos, quando se amputou a coxa 
gangrenada ao guerrilheiro do MPLA apanhado no Mussuma os 
soldados tiraram o retrato com ele num orgulho de troféu, a guerra 
tornou-nos em bichos, percebe, bichos cruéis e estúpidos ensinados a 
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matar, não sobrava um centímetro de parede sem uma gravura de mulher 
nua, masturbávamo-nos e disparávamos o mundo- que-o-português-
criou são estes luchazes côncavos de fome que  nos não entendiam a 
língua, a doença do sono, o paludismo, a miséria, à chegada do Luso veio 
um jipe avisar-nos que  o general não consentia que dormíssemos na 
cidade [...]. (ANTUNES, 2007, p. 123). 
    

O fragmento acima ilustra a escrita adotada por Lobo Antunes, muitas vezes 

desprovida de qualquer sinal de pontuação, o que contribui para a evidência dos estados 

interiores do personagem, suas angústias e descaminhos. Álvaro Cardoso Gomes, ao 

estudar a narrativa portuguesa contemporânea, chama a atenção para a técnica de redação 

adotada pelo autor:  

Irreverente, mordaz e ao mesmo tempo lírico, o autor de Os cus de Judas 
prima pela prática de uma escrita antiacadêmica e antiburguesa. Nem 
sempre respeitado pela crítica em seu país, que lhe acusa o excesso 
metafórico, a agressividade e até mesmo a forte carga erótica, Antunes 
pode provocar de tudo no leitor, menos a indiferença. (GOMES, 1993, 
p. 54). 
 

Já a estudiosa Tércia Costa Valverde, na introdução do seu estudo sobre o romance 

As Naus, argumenta que “Lobo Antunes nos chama a atenção por sua irreverência e 

autenticidade, características que o transformam em um polêmico e singular escritor no 

contexto literário contemporâneo português. No seu país, principalmente, o referido 

escritor provoca diversas reações e sentimentos  nem sempre positivos naqueles leitores 

dependentes e fieis à ideologia nacional dominante” (VALVERDE, 2006, p. 9).   

O romance é sobrecarregado de imagens fortes, muitas delas surreais, que buscam 

traduzir, da maneira mais aproximada possível, o mundo interior esfacelado do narrador. 

Além do caráter extremamente fragmentário da narrativa, em uma escrita que surge em 

ímpetos, aos golfões, quase deixando o leitor sem fôlego, este é surpreendido a cada 

instante, visto que é arrebatado constantemente pelas inusitadas metáforas.  A título de 

ilustração, a metáfora que representa o estado de mutilação dos soldados: “[...] e eu senti 
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que me olhavam como se olham os aleijados que rastejam de muletas nas cercanias do 

Hospital Militar, sapos coxos fabricados pela estupidez do Estado Novo [...]” (ANTUNES, 

2007, p. 82) [grifos nossos]. 

 

1. “QUEM VEIO AQUI NÃO CONSEGUE VOLTAR O MESMO” 

 

  Na pós-modernidade, não existe identidade estável. Como defende Stuart Hall, ela 

surge como resultado de determinantes culturais e históricos e não por determinismo 

biológico. Dessa forma, “se sentimos que temos uma identidade unificada desde o 

nascimento até à morte é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós 

mesmos, ou uma conformadora „narrativa do eu‟. A identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia”(HALL, 2003, p. 13). 

 O teórico aponta que mudanças estruturais nas sociedades modernas do final do 

século XX além de afetarem as paisagens culturais de um modo geral, refletem nas 

concepções de gênero, classe, sexualidade, etnia, nacionalismo, entre outros, o que, por sua 

vez, abala as identidades pessoais. Impossível os indivíduas verem a si mesmos como 

sujeitos plenos, integrados. Dando continuidade ao seu raciocínio, defende que 

Esta perda de um „sentido de si‟ estável é chamada, algumas vezes, de 
deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento _ 
descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e 
cultural quanto de si mesmos _ constitui uma „crise de identidade‟ para o 
indivíduo. (HALL, 2003, p. 9). 
 

Na narrativa antuniana, a identidade do narrador é completamente mutilada, 

estilhaçada, em decorrência da guerra que se lhe apresenta como algo absurdo, no mínimo 

injustificável: “Trazíamos vinte e cinco meses de guerra nas tripas, de violência insensata e 
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imbecil nas tripas, de modo que nos divertíamos mordendo-nos como os animais se 

mordem nos seus jogos, [...]” (ANTUNES, 2007, p. 171). 

A experiência extremamente traumática por que passa deixa profundas marcas no 

narrador, que o tornam um sujeito fraturado, em busca de um entendimento do si.  O 

indivíduo apresenta-se descentrado e deslocado com relação à experiência do passado, 

enquanto português.  Acontece a perda da identidade do passado, que igualmente não pode 

ser concebida como estável, ao mesmo tempo em que não consegue articular uma nova 

identidade no contexto da guerra da qual vivenciara os horrores. Dessa forma, o 

personagem experimenta a sensação de não pertencimento, de desenraizamento com 

relação a Portugal e à família que lá deixara:  

O medo de voltar ao meu país comprime-me o esófago, porque, 
entende, deixei de ter lugar fosse onde fosse, estive longe demais, tempo 
demais para tornar a pertencer aqui, a estes outonos de chaves e de 
missas, estes demorados invernos despolidos como lâmpadas fundidas, 
estes rostos que desconheço mal sob as rugas desenhadas, que um 
caracterizador irónico inventou. (ANTUNES, 2003, p. 182). 
 

O personagem pode ser visto como um ser em trânsito, em conflito constante, a 

partir do confronto de suas identidades quebradiças do passado com as do presente. Ainda 

que se detenha sobre a situação do personagem migrante na literatura contemporânea, o 

pensamento de Humberto Luiz de Oliveira colabora com a análise da situação do 

personagem central do romance de Antunes, ao nos lembrar que:  

Seres em trânsito, nem bem são mais o que foram (passado) nem ainda 
são no presente, pois que ainda tateiam nas novas realidades. Para trás 
ficam os laços afetivos, as marcas de um passado representado pela 
cultura [...] Deixa-se uma vida ancorada no reconhecimento de si mesmo 
e confirmada pelos parentes, amigos, vizinhos, compatriotas. As 
paisagens familiares passam a ser diluídas, reinventadas para que não 
desapareçam da lembrança. (OLIVEIRA, 2007, p. 269).  
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            A família do narrador é constantemente evocada, com forte conotação do controle 

e pressão que exercia sobre ele, desde a infância. Ao longo do discurso digressivo, o leitor 

percebe que, anterior à pressão estatal, ou melhor, por trás dela, há a (re)pressão familiar.  

Para os familiares, a Guerra em África representa uma forma de construção de uma forçada 

“estabilidade identitária”. Assim, se atentarmos para as evocações familiares, que não são 

poucas, percebemos o esboço de um fio condutor na trajetória do protagonista, já que fora  

lançado na guerra por uma imposição e orgulho familiar em poder servir ao seu país:          

“ – Felizmente que a tropa há-de torná-lo um homem. Essa profecia vigorosa, transmitida 

ao longo da infância por dentaduras postiças  de indiscutível autoridade, prolongava-se em 

ecos estridentes [...]” (ANTUNES, 2007, p. 13). 

          O resgate memorial da infância opera na busca de sentido para toda a repressão 

vivenciada pelo narrador, que tem origem naquele momento da sua vida, cruzando-se, mais 

tarde, com a repressão governamental. Nota-se que a profecia da família é prenúncio do 

que lhe anunciaria o governo salazarista, ou seja, o chamamento para o serviço da pátria. 

As constantes referências à família trazem em seu bojo imagens da tradição, de um 

Portugal histórico, império das grandes navegações, pelo qual seus filhos ainda deveriam 

lutar e dele se orgulhar:  

Entenda-me: sou homem de um país estreito e velho, de uma cidade 
afogada de casas que se multiplicam e refletem umas às outras nas 
fronteiras de azulejos e nos ovais dos lagos, e a ilusão de espaço que aqui 
conheço, porque o céu é feito de pombos próximos, consiste numa 
magra fatia de rio que os gumes de duas esquinas apertam obliquamente 
num ímpeto heróico. Nasci e cresci num ambiente de crochet, crochet de 
tia-avó e crochet manuelino, filigranaram-me a cabeça na infância, 
habituaram-me à pequenez do bibelot, proibiram-me o canto nono de 
Os Lusíadas e ensinaram-me desde sempre a acenar com o lenço em 
lugar de partir. Policiaram-me o espírito, em suma [...]. (ANTUNES, 
2007, p. 31).  
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No final da narrativa, confirmando a tendência ao riso e à ironia, como um dos 

traços da literatura pós-modernista, ao retornar, o personagem é recebido por uma das tias: 

“ – Estás mais magro. Sempre esperei que a tropa te tornasse um homem, mas contigo não 

há nada a fazer.” A esta observação da tia, o narrador nos informa: “E os retratos dos 

generais defuntos nas consolas com feroz acordo a evidência desta desgraça” (ANTUNES, 

2007, p. 196). 

 

2. A MEMÓRIA DO SUJEITO DO ENTRE LUGAR  

 

 

Ao analisar a posição do personagem Seabra no romance Boa tarde às coisas aqui 

embaixo (1992), também do escritor Lobo Antunes, Rhiago Losso, defende que o 

protagonista encontra-se no entre lugar, transitando entre Portugal e Angola, através do seu 

relato digressivo. O estudioso defende que “Para Seabra, a fronteira temporal entre 

presente e passado, ou a espacial entre Portugal e Angola, é uma fina linha que permite o 

trânsito de um para outro com uma naturalidade expressa discursivamente” (LOSSO, on 

line).   

O mesmo ocorre com o personagem de Os cus de Judas, que igualmente transita 

entre Portugal e Angola, conduzido pelo ininterrupto, mas não linear, fluir da consciência. 

Tendo nacionalidade portuguesa e permanecendo em Angola, durante um período de 27 

meses, por conta da guerra, na condição forçada de servidor do seu país, sente-se como se 

não pertencesse a lugar algum: “Pertenço sem dúvida a outro sítio, não sei bem qual, aliás, 

mas suponho que tão recuado no tempo e no espaço que jamais o recuperarei [...]” 

(ANTUNES, 2007, p. 29). Este sujeito estaria então para aquele que Bhabha defende ser 
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portador de uma “identidade intervalar, confirmando fronteiras da existência insurgente e 

intersticial da cultura” (BHABHA, 1998, p. 41). 

No que diz respeito à memória, o personagem dela se serve para conduzir sua 

narrativa, mesmo porque, como lembra Roland Walter, “a narração de acontecimentos 

traumáticos, muitas vezes deliberadamente esquecidos, cria um espaço de cura potencial 

[...]” (WALTER, 2008, p. 45). Das palavras do narrador, emerge a premente necessidade de 

cura ou busca de entendimento para o si. Parece querer responder com urgência à pergunta 

que lhe é feita: “Como é que te vais aguentar em Lisboa depois dos cus de Judas?” Agarra-

se à linguagem para tentar entender a si mesmo, e unir, através dos fragmentos da memória 

que lhe chegam  em grande profusão, as impressões mais fortes que lhe ficaram como 

constituintes do seu estilhaçado eu.  

  Há que se atentar ainda para o caráter seletivo da memória. Retomando Walter, “a 

memória viva escreve o colonizado/marginalizado/subalterno dentro da memória 

quebradiça do discurso e da ideologia oficial, problematizando-os, interpretando-os e 

transformando-os” (WALTER, 2008, p. 46). Essa atitude pode ser percebida em Lobo 

Antunes, cuja escrita, através das reminiscências do retornado, busca problematizar as 

formações identitárias dos subalternos ao Estado português, neste caso não estando o foco 

voltado para os colonizados africanos em si mas, sobretudo,  para os  portugueses forçados 

a participarem de uma guerra com a qual não concordavam e na qual não acreditavam. Por 

outro lado, não há como sermos indiferentes ao fato de que Lobo Antunes ficcionaliza suas 

vivências, enquanto cidadão português que esteve presente na Guerra pela Independência 

da Angola. Seu discurso literário-memorialístico converge para a problematização 

identitária frente à opressão ditatorial e colonialista.  
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 Por assumir-se “como um velho num banco de jardim perdido no esquisito 

labirinto do passado, a mastigar recordações no meio de bustos e de pombos [...]” 

(ANTUNES, 2007, p. 92), o narrador retoma a sua saída de Lisboa, as impressões que da 

cidade tivera quando dessa saída, seguidas imediatamente de outras impressões e 

lembranças da África que são trazidas no fluxo contínuo da memória. Célia A. N. Passoni, 

ao analisar o romance, observa que  

a memória capta tanto o passado antigo, a formação do homem, como o 
passado recente, a deformação do homem. As experiências vividas 
constituem-se-lhe fragmentos, estilhaços recolhidos segundo a 
importância que lhes atribui a memória, daí a falta de linearidade e o 

aparente caos em que se transforma a narrativa. (PASSONI, on line). 
 

 Observa-se que a estudiosa não afirma constituir-se a narrativa em um caos, mas 

remete a um “aparente caos” em que ela se torna, por conta dos resgates memoriais que 

não obedecem a nenhuma ordem tempo-espacial e aparecem descontínuos, em fragmentos. 

“[...] a minha mulher mudava fraldas de alfinete de ama na boca, o tenente devia falar na 

criada ao capelão aterrado que se benzia, os caixões na arrecadação aguardavam que eu me 

estendesse, obediente, no forro de chumbo, a rapariga parou de me beijar, apoiou-se no 

cotovelo como as figuras de túmulos etruscos passou-me a mão na cara e perguntou O que 

não vai bem Olhos Azuis?” (ANTUNES, 2007, p. 96). 

O caráter fragmentário da narrativa nos remete à proximidade que há entre o relato 

pós-moderno e o cinema, no que diz respeito às tomadas de tempo e espaço no enredo. A 

propósito, Janete Gaspar Machado, afirma que: “Impossibilitado de apreender a 

referencialidade contemporânea em toda a sua amplitude, posto que perdeu a  

organicidade, apresentando-se fragmentada,  multifacetada, o romance [contemporâneo] 
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passa  a adaptar, ajustar os recursos estéticos às condições dessa realidade” (Machado apud 

OLIVEIRA, 2002, p. 40).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Segundo a teoria psicanalítica, a cura ocorre por meio da palavra. Ao relatar 

episódios dolorosos de sua vida, ou episódios que foram reprimidos, o paciente “pode 

fazer uma narrativa nova e mais completa de si mesmo que interpretará e dará sentido às 

perturbações de que sofre. A „cura pela fala‟, como é chamada, terá ocorrido” 

(EAGLETON, 2003, p. 221). Relatar os episódios dolorosos vivenciados na guerra, bem 

como rememorar outros que lhe marcaram a existência anteriormente, é o caminho 

encontrado pelo personagem narrador para a compreensão de si mesmo e, ao mesmo 

tempo, uma forma de minimizar seu sofrimento. 

A convulsão com que as palavras jorram do interior do narrador demonstra que a 

importância maior reside na sua enunciação, no ato de projetá-las para fora como busca de 

sentido para a sua existência permeada de solidão e sentimentos de fracasso. Mas o 

percurso da memória não consegue extenuar a ansiedade nem a solidão imensa que envolve 

o sujeito fraturado:  

Por vezes, ao sexto ou sétimo cálice sinto que quase consigo, que estou 
prestes a consegui-lo, que as pinças canhestras do meu entendimento vão 
colher, numa cautela cirúrgica, o delicado núcleo do mistério, mas logo 
de imediato me afundo no júbilo informe de uma idiotia pastosa a que 
me arranco no dia seguinte, a golpes de aspirina e sais de frutos, para 
tropeçar nos chinelos  a caminho do emprego, carregando comigo a 
opacidade irremediável da minha existência, tão densa de um lodo de 
enigmas como pasta de açúcar na chávena matinal. (ANTUNES, 2007, p. 
22). 
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  O personagem mitológico Sísifo tinha como tarefa “rolar uma enorme pedra até o 

alto de um morro, mas quando já se encontrava bem avançada na encosta, a pedra, 

impelida por uma força repentina, rolava de novo para a planície. Sísifo a empurrava de 

novo morro acima, coberto de suor, mas em vão” (BULFINCH, 2005, p. 260). O labor do 

personagem narrador de Os cus de Judas é contínuo, construído e reconstruído 

constantemente, tal qual o de um Sísifo pós-moderno.   

Ainda que sinalize, a certa altura da narrativa, à interlocutora que seu “longo relato 

está chegando ao fim”, fica claro para o leitor que a sua inquietação arrastar-se-á por tempo 

indeterminado. Em se tratando de um sujeito fraturado, deslocado, porque perdeu “o 

sentido estável de si”, não se poderia mesmo esperar que os conflitos e questionamentos 

fossem resolvidos. 
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O PRIMO BASÍLIO: O MAIS HUMANO DOS ROMANCES DE EÇA 

 
         

Elaina Carla Silva Xavier1 

 

 

É certo afirmarmos que Eça de Queirós não escreveu nenhum romance que tratasse 

exclusivamente das classes menos favorecidas, econômica ou socialmente: operariado urbano, 

pequenos negociantes, homens do campo, empregados domésticos e profissões da plebe 

(criada, cozinheira, costureira, engomadeira, carvoeira, chapeleira, estanqueira e inculcadeira). 

O que encontramos em seus romances são alguns elementos representativos das camadas 

populares que atuam através do seu relacionamento com as classes mais favorecidas.  

É no O Primo Basílio que encontramos o maior número destes elementos representativos, 

no qual se destacam a excepcional criada Juliana Couceiro Tavira, que é o retrato da miséria da 

população portuguesa na sua submissão; e o Paula, dono de uma loja de trastes velhos, 

representando a vizinhança pobre e bisbilhoteira dos protagonistas Jorge e Luísa. 

É a sociedade burguesa que prevalece nos romances de Eça, tendo como base a família, 

e possivelmente os seus antepassados. O poder aquisitivo era o que fazia toda a diferença. 

Portanto, quem não se enquadrava neste perfil, quem não tinha dinheiro nem bens, não tinha 

lugar nesta sociedade e vivia sempre sob o domínio burguês.  

                                                 
1 Mestre em Literatura Portuguesa e outros campos do saber pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).  
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A falta de instrução, de meios, de garantias e de dinheiro, dava à criadagem a condição 

de escravidão, totalmente dependente da complacência e da compaixão dos dominadores, pois 

era a única possibilidade de conseguir o indispensável para uma simples sobrevivência.  

Os poderosos permaneciam imersos na cegueira social, causada, na maioria das vezes, 

por deficiências na educação. Ao criar Jorge e Luísa, o autor retrata a vida tranquila e fácil da 

burguesia, que, de forma egoísta, agia sem compaixão social. Jorge, Engenheiro de minas, 

funcionário do Ministério das Obras Púbicas, bem-sucedido e conservador, e Luísa, moça 

romântica, protagonizam o casal burguês de classe média da sociedade lisboeta do século XIX. 

Casados e, aparentemente felizes, vivem em perfeito alheamento do povo sofredor. A 

ociosidade da vida de Luísa simboliza esse modo de viver. São o langor, a preguiça, a 

sonolência e a frouxidão que dominam os quadros domésticos burgueses, simbolizados por 

Luísa: 

Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa 
banheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada, e adormecer! 
Ou numa rede de seda, com as janelas serradas, embalar-se, ouvindo música! 
Sacudiu a chinelinha: esteve a olha muito amorosamente o seu pé pequeno, 
branco como leite, com veias azuis, pensando numa infinidade de coisinhas: 
- em meias de seda que queria comprar, no farnel que faria a Jorge para a 
jornada, em três guardanapos que a lavadeira perdera... / Tornou a 
espreguiçar-se. (QUEIROZ, 1945, p. 13). 

 

Excluídas de uma ativa participação na sociedade, de garantirem dignamente sua 

própria sobrevivência, de não assumirem cargos públicos e de não terem acesso ao nível 

superior, as mulheres do século XIX permaneciam fechadas em casa sempre à espera do 

marido: 

Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa: tinha cuidados muito 
simpáticos nos seus arranjos; era asseada, alegre como um passarinho, 
como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho: e aquele 



 

1610 

 

Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 
serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. (QUEIROZ, 
1945, p. 9). 
 

Luísa exemplifica claramente esta submissão ao marido no início do romance. Educada 

para o casamento, amiga das leituras romanescas, sem outras perspectivas, torna-se vítima do 

ambiente social que a retém fechada em casa, alheia a tudo o que acontece no mundo. Luísa, 

antes da viagem de Jorge era caseira, permanecia trancada em casa e o marido para ela: “Era o 

seu tudo – a sua força, o seu fim, o seu destino, a sua religião, o seu homem!” (QUEIROZ, 

1945, p. 20). 

Após a viagem de Jorge, Luísa revela-se frágil com o afastamento do marido e deixa-se 

atingir pelo adultério. Sentimental entrega-se ao seu primo Basílio, um conquistador vulgar que 

busca apenas uma aventura. Vaidoso, egoísta, finge amá-la apenas como um passa tempo, sem 

se comprometer. É o protótipo do homem descomprometido com a instituição do 

matrimônio.  

Luísa comprometida pelo casamento queria fugir para o mundo exótico evocado pelo 

primo, queria correr riscos, queria entregar-se ao prazer e matar as vontades que até então 

eram recolhidas.  

A mulher burguesa é criticada por Eça de Queirós como vítima fácil de sedução em 

consequência da educação sentimental que recebe com bases em leituras românticas. Na 

sociedade da época a mulher era proibida de sentir prazer, a mulher adúltera merecia a morte. 

A própria postura de Jorge no começo do romance revela um pensamento machista do século 

XIX.  

Luísa torna-se produto do meio social monótono, corrupto e hipócrita em que vive e 

através de suas ações o romancista denuncia a educação mal formada por leituras 
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ultrarromânticas, as bases fracas da instituição do matrimônio, a ociosidade e o tédio 

decorrentes da vida caseira do lar burguês e os costumes libertinos de referências românticas 

propícias a uma imaginação romanesca. Assim, Eça constata por meio das ações da 

personagem a influência do meio sobre o indivíduo e prova que uma educação em bases 

românticas é falha.  

Outra personagem do romance O primo Basílio que rompe o código moral é 

Leopoldina. Vítima de um casamento infeliz com João Noronha, empregado da alfândega, 

envolve-se em vários adultérios. Escandaliza a sociedade e acentua o seu caráter leviano. 

Leopoldina encarna o avesso da moral da época, é imoral e afronta os valores da instituição do 

matrimônio. Conclui o estudioso J. Jarnaes:  

 
Leopoldina é a antítese de Luísa; enquanto nesta predomina a ânsia 
irreflectida de gozar a vida, Leopoldina, mais consciente, não se deixa 
vencer pelos homens. Detesta padres; tem horror a gerar filhos; atacando a 
moral burguesa, encarna uma visão do Portugal futuro, livre, forte, 
moderno, activo, sem injustiça social. (JARNAES, 1973, p. 34). 
 

Percebemos que a decadência dos costumes da sociedade lisboeta e a submissão 

feminina do século XIX são evidentes através do caráter, do temperamento e das ações dos 

próprios personagens, seja ela romântica como a de Luísa, que é levada a cometer aventuras 

com o primo, ou antirromântica como a de Leopoldina, no qual “o ímpeto para aventura é 

nela inato” (MATOS, 1988, p. 376). De fato, Eça de Queirós cria personagens que ousam 

transgredir as leis impostas pelas instituições responsáveis por manterem a ordem e os bons 

costumes.  
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1- AS CONDIÇÕES DOS REPRESENTANTES DAS CAMADAS POPULARES 

 

Os melhores exemplos de personagens que compõem as obras de Eça de Queirós, 

representantes das camadas populares estão entre o pessoal doméstico. Estes apresentavam 

certa hierarquia: os professores e preceptores, ou seja, aqueles que apresentavam algum grau 

de instrução representavam o topo dessa escala social e só trabalhavam nas famílias de maior 

poder aquisitivo, como o preceptor Mr. Brown, responsável pela educação típica do modelo 

inglês aplicada a Carlos da Maia no romance Os Maias, que representava a criadagem fina. Os 

criados subalternos, normalmente com pouca instrução e pobres, encontravam-se ao mesmo 

tempo dentro e fora da família, incluídos e excluídos da vida doméstica simultaneamente, pois 

apesar de estarem envolvidos na intimidade da casa, eram vítimas de injustiças sociais, como é 

o caso de Juliana, personagem de O Primo Basílio que retrata de forma viva a vida do pobre, 

mostrando também as relações conflitantes entre patrões e criados. Esta representa a 

criadagem reles, “de dentro”.  

Juliana Couceiro Tavira, personagem em torno da qual se vai desenrolar a intriga do 

adultério de Luisa, é a antagonista do romance. Características peculiares e decisivas para sua 

formação ficam já marcadas no primeiro capítulo, quando o narrador relata seu caráter físico 

asqueroso: 

Devia ter quarenta anos, era muitíssimo magra. As feições, miúdas, 
espremidas, tinham amarelidão de tons baços das doenças de coração. Os 
olhos grandes, encovados, rolavam numa inquietação, numa curiosidade, 
raiados d sangue, entre pálpebras sempre debruadas de vermelho. Usava 
uma cuia de retrós imitando trancas, que lhe fazia a cabeça enorme. Tinha 
um tique nas asas do nariz. E o vestido chato sobre o peito, curto da roda, 
tufado pela goma das saias – mostrava um pé pequeno, bonito, muito 
apertado em botinas de duraque com ponteiras de verniz. (QUEIROZ, 
1945, p. 11). 
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Juliana nascera em Lisboa e era filha natural de um pai degregado em África por 

homicídio e de uma engomadeira que julgavam prostituta. Criada de Luísa e Jorge desde o 

casamento destes, ambicionava ter um negociozito, uma tabacaria, um aloja de capelista ou de 

quinquilharias, dispor, governar, ser patroa, para se libertar das humilhações do serviço 

doméstico e das patroas, que sofria há vinte anos:  

Como ela dizia, mudava de amos, mas não mudava de sorte. Vinte anos a 
dormir em cacifros, a levantar-se de madrugada, a comer os restos, a vestir 
trapos velhos, a sofrer os repelões das crianças e as más palavras das 
senhoras, a fazer despejos, a ir para o hospital quando vinha a doença, a 
esfaltar-se quando voltava a saúde!... (...) Nunca se acostuma a servir. 
(QUEIROZ, 1945, p. 85). 

A doença levou todas as suas mesquinhas economias que juntara durantes os vinte 

anos de serviço árduo, frustrando os seus planos e aumentando-lhe a revolta e o despeito. 

Juliana revolta-se contra a sua própria natureza. Seu aspecto doentio (feia e magra, amarelada e 

de olhos encovados e avermelhados) caracterizado pela feiúra proveniente da falta de atributos, 

deixava-a azeda e amargurada. Todos a tratavam com hostilidade e colocavam-lhe alcunhas – 

“a isca-seca, a fava torrada, a saca-rolhas”. Seu caráter invejoso, maldoso e detestável era o 

prenúncio de uma vida inteira de ressentimentos contra a sociedade em geral. Desde rapariga 

Juliana aspirava à mobilidade social, queria ser outra pessoa, almejava tornar realidade todos os 

seus sonhos construídos sobre humilhações e privações. Na verdade, o que Juliana quer é ser o 

modelo típico do feminino português, assim como mostra a personagem de Luísa: 

Juliana pusera um vestido de chita claro; dois sujeitos que estavam à porta 
do estanque riam, erguiam de vez me quando os olhos para a janela, para 
aquele vulto branco de mulher: Juliana, então, gozou! Tomavam-na decerto 
pela senhora, pela do engenheiro; faziam-lhe “olho”, diziam brejeirices... 
Um tinha calça branca e chapéu alto, eram janotas... e com os pés muito 
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estendidos, os braços cruzados, a cabeça de lado, saboreava, longamente, 
aquela consideração. (QUEIROZ, 1945, p. 103). 

Nesta busca por viver este ambicioso modelo, Juliana passa a cultivar o hábito de odiar, 

sobretudo as patroas, “com um ódio irracional e pueril”. Resumia todas as patroas na mesma 

palavra: “uma récua!”. A patroa era para ela o “inimigo”, o “tirano”, enfim, a “criada é o 

animal”, a patroa, “o ser humano”.  São estas humilhações e diferenças que fazem Juliana 

chantagear Luísa: 

Tenho passado anos e anos a ralar-me! (...) É que eu que levanto-me às seis 
horas da manhã – e é logo engraxar, varrer, arrumar, labutar, e a senhora 
está muito regalada em vales de lençóis, sem cuidados, nem caseiras. Há um 
mês que me ergo com o dia, para meter em goma, passar, engomar! A 
senhora suja, suja, quer ir ver quem lhe parece, aparecer-lhe com tafularias 
por baixo, e cá está  a negra, com a pontada no coração, a matar-se, com o 
ferro na mão! E a senhora, são passeios, tipóias, boas sedas, tudo o que lhe 
apetece – e a negra? A negra a esfalfar-se! (QUEIROZ, 1945, p. 326). 
 

A partir da cena que irá desencadear o drama entre patroa e criada, “prenúncio da 

articulação do par mórbido que está no cerne de toda a ação da obra” (MATOS, 1988, p. 362), 

prenúncio da antipatia mútua entre as duas mulheres, estará declarada a luta de morte entre as 

duas infelizes que tiveram a má sorte de viverem e conviverem dentro do mesmo lar.  

A luta pelo poder, travada pelo par mórbido do romance, a “piorrinha” (Luísa) e a isca-

seca” (Juliana) e consequente do adultério de Luísa, atinge a plenitude quando esta é forçada a 

fazer o trabalho da criada. São o ódio, a chantagem e a revolta que tornam Juliana uma figura 

repugnante. É o ódio que torna a luta tão dura e impiedosa, resultando na morte de ambas. O 

que Eça novamente nos mostra é a mulher como vítima de um sistema, vítima da fatal de uma 

sociedade que gera e forma criadas desprezíveis e senhoras mal-casadas em meio a uma 

instituição deficiente e decadente, psicológica, social e moralmente frágil. 
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O pai de Eça, Dr. José Maria, em uma carta publicada na edição d’O primo Basílio de 

Livros do Brasil, evidencia o fato de que o ódio de Juliana “sai fora das paixões comuns” em 

um país “de onde a brandura dos costumes faz dos criados uma espécie de membros da 

família”. De fato, Juliana, movida por uma inveja, que com o tempo exagerou-se de um modo 

áspero, retrata a imagem de um “monstro” do ressentimento, ódio e inveja que suscita a 

tragédia naquele lar burguês, contando com a felicidade maléfica do maldoso Paula dos 

móveis, também personagem secundário “saído da paleta realista de Eça”.  

Beatriz Berrini, no Portugal de Eça de Queirós, enquadra tanto Juliana, como o Paula dos 

móveis no grupo da criadagem “rebelde”, ou seja, “daqueles que têm alguma consciência da 

situação social injusta de que são vítimas” (BERRINI, 1984, p. 86). E diz: 

 
A não ser Juliana, os demais não são criados, no sentido português da 
palavra à época, mas têm patrões de que dependem ou, como o Paula, 
vivem de pequenos negócios e são obrigados a adular os fregueses. Os 
insubmissos são raros, na verdade. (BERRINI, 1984, p. 86). 
 

Eça de Queirós através da voz de Paula dos móveis, dono de uma loja de trastes 

velhos, compara a iniquidade social com a prostituição. O Paula, ao mesmo que cumprimenta 

respeitosamente Luísa, qualifica a sua casa de prostíbulo. Juntava-se com a carvoeira e a 

estanqueira (personagens secundárias da obra) para bisbilhotar quem entrava e quem saia da 

casa do engenheiro: 

Nessa casa, aos domingos, reúnem-se os amigos. D. Felicidade, fidalga, 
representante da lata sociedade, muitíssimo católica e egoísta, é 
completamente destituída de compaixão social apesar da sua religiosidade. 
Podre, sofre de gases e namora sem resultado o conselheiro Acácio, 
símbolo do constitucionalismo monárquico, balofo, hipócrita e lisonjeador. 
Julião, o estudante de medicina, encarna a ciência positiva, mostrando-se 
indiferente à dor do povo oprimido. Ernestinho, escritor, epígono do 
Romantismo, é um expoente da cultura burguesa. Sebastião, física e 
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moralmente são mas fracos de ânimo, é o único que tem dó do povo: faz 
lembrar o Portugal antigo e rural, o Portugal dum passado vil, mas corroído 
agora pelo fatalismo e por isso incapaz de salvar-se. Juliana, a criada de 
Luísa, feia, enfermiça, cheia de ódio e desejos de vingança, espenha a 
miséria do povo português na sua submissão. Leopoldina, anti-romântica, 
menospreza a moral convencional e os valores burgueses. Jorge, que a 
detesta, proíbe Luísa de se encontrar com ela. (JARNAES, 1973, p.32). 
 

A maior revolta de Paula dos móveis é contra a nobreza, representada por Basílio, que 

na verdade apenas convivia com aristocratas. Paula demonstra indignação a aventura amorosa 

de Luísa com o primo, e suas observações sobre o caso aponta a decadência e a falta de moral 

da alta sociedade:  

Apenas ela dobrava a esquina o conciliábulo juntava-se logo a cochichar. 
Tinham a certeza que se ia encontrar com o “peralta”. Onde seria? – era a 
grande curiosidade da carvoeira./ - No hotel – murmurava o Paula. – Que 
nos hotéis é escândalo bravio. Ou talvez – acrescentava com tédio – 
nalguma dessas pocilgas da baixa! / A estanqueira lamentava-a: uma 
senhora que era tão apropositada! / - Vaca solta lambe-se toda, Srª Helena! 
– rosnava o Paula. – são todas o mesmo! / -Mesmo isso! – protestava a 
estanqueira. – Que eu sempre fui uma mulher honesta! / E ela? – 
reclamava a carvoeira – ninguém tinha que lhe dizer! / - Falo da alta 
sociedade, das fidalgas, das que arrastam sedas! É uma cambada! (...) / E 
acrescentava gravemente: - No povo há mais moralidade. O povo é outra 
raça! (QUEIROZ, 1945, p. p. 238-239). 
 

Na rua que Luísa morava, estreita e com casas de edificação velha, havia pobres que 

moravam mal e representavam o símbolo típico da dependência de Portugal: “da loja, por 

baixo da casa Azevedo, veio a carvoeira, enorme de gravidez bestial, o cabelo esguedelhado em 

repas secas, a cara oleosa e enfarruscada, com três pequenos meios nus, quase negros, chorões 

e hirsutos, que se lhe penduravam na saia de chita” (QUEIROZ, 1945, p. 32). A casa de Luísa 

era na verdade, rodeada de casas pobres e vizinhos bisbilhoteiros. Mas não eram só vizinhos 

que moravam mal, Juliana também morava em péssimas condições. Eça de Queirós, através 

destas personagens pobres, mais uma vez critica as condições a que eram submetidos: 
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Seu quarto era baixo, muito estreito, com o tecto de madeira inclinado; o 
Sol, aquecendo todo o dia as telhas por cima, fazia-o abafado como um 
forno; havia sempre à noite um cheiro requentado de tijolo escandecido. 
Dormia em um leito de ferro, sobre um colchão de palha mole coberto 
duma colcha de chita. (QUEIROZ, 1945, p. 80). 
 

O contraste entre riqueza e pobreza, entre os asseios das senhoras e a sujeira e feiura 

dos serviçais foi o ponto culminante para gerar um relacionamento antagônico entre a patroa e 

a criada. “A pobreza é feia em sim mesma. É injusta e não pode ter beleza: é o incongruente” 

(BERRINI, 1984, p. 91). A vida de Juliana foi marcada desde a infância por insatisfações – 

sentimentais, familiar e profissional – criando uma rebeldia amordaçada pela necessidade de 

sobrevivência. A intenção do autor era criar a empregada feia, antipática e ignorada pela 

sociedade, enquanto a patroa, agradável e atraente. Contudo, seu espírito crítico presente no 

romance, apontava uma controvérsia: quem estava com a razão era a antipática e não a 

agradável. Quem vivia de aparências é a patroa e não a criada. Então, Juliana, cresce com uma 

deformidade humana, acumulando frustrações e ódio. Sua participação mostra o princípio do 

Realismo, que tende tratar de maneira dramática a vida cotidiana nos seus detalhes mais 

profundos.  

Eça de Queirós, como conhecedor e crítico de seu tempo constrói Juliana dentro do 

quadro histórico da época. Sem família, depende totalmente dos patrões para sobreviver, é 

solteira, não tem filhos, tem pouca instrução, ganha muito mal e trabalha como escrava, porém 

anseia por uma projeção social. O que o autor faz é, nesta fase de criação d’O primo Basílio, é 

reagir contra o sentimental e retratar a realidade, como um patologista social. Assim, ele criou 

o retrato de mulheres autênticas de sua geração, ou seja, o retrato da mulher portuguesa do seu 

tempo.  
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Juliana e Joana (também empregada da família Carvalho) representam o feminino da 

classe inferior portuguesa, portanto não são criadas em seu habitat natural, nas suas relações 

sociais, econômicas e mentais. Juliana torna-se vítima de um sistema que formava criadas 

desprezíveis no seio de uma sociedade decadente. Joana não, pois não é consequente do 

momento histórico, raça e meio, assim como Juliana aparenta ser. É também personagem 

secundária no romance O primo Basílio. É cozinheira de Luísa e Jorge e amante de Pedro, o 

carpinteiro. Mesmo vivendo desviada das intimidades do lar burguês, habita debaixo do 

mesmo teto dos patrões, totalmente depende deles, assim como Juliana. Sua participação na 

obra é evidenciada no terceiro capítulo, quando Juliana fala que Luísa permitiu sua ida ao 

médico, intensificando a oportunidade de Joana ficar sozinha em casa: 

 
A cozinheira fez-se vermelha, pôs-se a cantar, foi logo sacudir, estender na 
varanda um velho tapete esfiado; e os seus olhos não deixavam, defronte, 
uma casa baixa, pintada de amarelo, com um portal largo, - a loja de 
marceneiro do tio João Galo, onde trabalhava o Pedro, o seu amante. A 
pobre Joana babava-se por ele. Era um rapazola pálido e afadistado; Joana 
era minhota, de Avintes, de família de lavrador, e aquela figura delgada de 
lisboeta anêmico seduzia-a com uma violência abrasada. Como não pode 
sair à semana, metia-o em casa, pela porta de trás, quando estava só; 
estendia então na varanda para dar sinal o velho tapete desbotado, onde 
ainda se percebiam os paus de um veado. Era uma rapariga muito forte, 
com peito de ama, o cabelo como azeviche, todo lustroso do óleo de 
amêndoas doces. Tinha a testa curta de plebéia teimosa. E as sobrancelhas 
cerradas faziam-lhe parecer o olhar mais negro. (QUEIROZ, 1945, p. 65-
66). 
 

Nesta passagem do romance, Eça destaca claramente a origem de Joana, suas 

características físicas e um fator muito interessante, o antagonismo em ralação a Juliana, ainda 

que ambas estejam em condições de igualdade social. Joana, ao contrário de Juliana, tinha uma 

sexualidade exagerada num corpo totalmente preparado para o amor. Como representante da 

classe inferior, Eça a constrói também dentro do quadro histórico e social de sua época. 
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Solteira, sem filhos, totalmente dependente dos patrões, com pouca instrução, e emprega 

doméstica de um lar que buscava reconhecimento social.  

Juliana opõe-se também a Joana, ainda que em igualdade de classe social. Juliana é 

magra, feia, antipática e virgem. Joana é forte, doce e sensual. Podemos analisar Juliana como 

sagaz, pois além de almejar um casamento que a promova socialmente, sabia perfeitamente 

lutar por sua ascensão social. Joana apresentava-se totalmente oposta, era tola e  tímida, 

almejava apenas desfrutar a vida com seu amante, longe de qualquer rito de ordem social. Para 

ela bastava apenas o exercício do casamento, nada mais.  

Eça constrói Joana como personagem secundária de elaboração psicológica mais 

simples. A esperteza de Juliana, a gulodice exarcebada e o físico doentio aproximam-na Juliana 

de Joana, além, é claro, da situação econômica e social, ainda que reprovando seus atos 

libidinosos com o carpinteiro. Como Juliana tem a cozinheira “na mão”, conseguia um certo 

regalo no caldinho quando sentia as pontadas, ou algum prato melhor de vez em quando. Diz 

Berrini em O Portugal de Eça de Queirós:  

Os pobres, na verdade, trazem no ventre uma fome insatisfeita de séculos. 
Por isso Juliana é gulosa: “nutre o desejo insatisfeito de comer bem, de 
petiscos, de sobremesas”. Conquista o seu caldinho adulando Joana, a 
cozinheira, fazendo vistas grossas quanto aos seus amores com o 
carpinteiro, que efectivamente a escandalizavam. (BERRINI, 1984, p. 89). 
 

De fato, a criadagem, além de morar mal, comia mal. Alimentava-se das sobras dos 

patrões e, muitas vezes, com porções insuficientes.  

Juliana e Joana trabalham para Luísa, personagem limitada pela mediocridade da média 

burguesia, frágil diante da força da primeira, e fraca diante da segunda, por não conseguir 

defendê-la frente à chantagem de Juliana, uma vez que teve que demiti-la por pressão.  
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Refletindo sobre o momento histórico vivido pelas criadas, podemos verificar que elas 

agem e sofrem pressões de acordo com a sua época se, entretanto, serem limitadas por ela. A 

antagonista Juliana é a que melhor de adequa ao seu momento. Percebemos assim, como Eça, 

em sua fase realista, almejava, como ele mesmo relatou conferência do Casino, retratar 

objetivamente a realidade social com o fim de contribuir para o melhoramento dela, pois o 

homem é um produto, um resultado e uma conclusão das circunstancia que o envolvem.  

Refletindo também sobre a interferência do Realismo (escola literária) na produção 

artística, verificamos que Eça de Queirós criou Juliana, personagem complexa e de 

profundidade psicológica. Esta tem força e vitalidade, apesar de apresentar um tipo físico 

enfraquecido pela doença e idade, para lutar pelo que aspira: ascensão social. 

A verdade incontestável é que Eça busca o jogo das relações humanas para a 

elaboração de suas personagens. Com um olhar aguçado sobre o feminino da época, não 

desprezou a serviçal doméstica, criando-a com riqueza de detalhes, destacando-a 

perfeitamente. Personagem como Juliana e Joana perduram na memória do leitor e tornam-se 

verdadeiros ícones da força da mulher, ainda que numa posição desprivilegiada, a de serviçal 

doméstica.  

Antonio Sérgio em Notas sobre a imaginação, a fantasia e o problema psicológico-moral na obra 

novelística de E. Q., Ensaios VI, refere-se a Juliana: “uma criada excepcionalíssima... com tal 

capacidade e eficácia de ódio que constitui um caráter dos de maior relevo de toda a literatura 

de ficção do Mundo, capaz de por si só imortalizar um autor” (MATOS, 1988, p. 594-595). 
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UMA ABORDAGEM DISCURSIVA NO CONTO OS PÁSSAROS DE DEUS, DE 

MIA COUTO 

 

Elaine Nascimento Raulino1 

 

INTRODUÇÃO 

 

No atual momento histórico, o gênero discursivo literário, enquanto 

composição dos estudos literários, também se transforma, enrique-se, ganha novos matizes, 

ao estabelecer relações enunciativas entre os sujeitos em lugares institucionais determinados 

por regras sócio-históricas, bem como ao manter o intercâmbio entre as diferentes culturas 

e sociedades. Surgem novas estruturas e novos discursos, por conseguinte uma cultura de 

mosaico devido à pluralidade discursiva envolvendo a própria materialidade dos 

enunciados.  

Como organismo vivo e dinâmico, os estudos literários constroem-se na 

interação do homem frente a outros homens. E hoje, no mundo globalizado, esse homem, 

ser dialético, constitui-se num arcabouço de articulações locais, regionais, nacionais e 

mundiais, cujos movimentos e centros de emissão estão dispersos e desterritorializados em 

diversos mundos. E a linguagem é o lugar específico para a interação do homem em 

sociedade. 

A partir do século XIX a linguagem tornou-se objeto de conhecimento, 

desenvolve história, leis e objetividades. Na perspectiva de análise da linguagem, enquanto 
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Federal do Maranhão – UFMA. Professora de Literatura Portuguesa do Grupo Santa Fé. 
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estatuto de objeto, Foucault (2002, p.410-5) se posiciona acerca dos três nivelamentos da 

linguagem: 

Esse nivelamento da linguagem que a reduz ao puro estatuto de objeto 
acha-se, entretanto, compensado de três maneiras. Primeiro, pelo fato de 
ser ela uma mediação necessária para todo o conhecimento científico que 
pretende manifestar-se como discurso. [...] A segunda compensação ao 
nivelamento da linguagem está no valor crítico que se emprestou ao seu 
estudo. Tornada realidade histórica espessa e consistente, a linguagem 
constitui o lugar das tradições, dos hábitos mudos do pensamento, do 
espírito obscuro dos povos; acumula uma memória fatal que não se 
conhece nem mesmo como memória. [...] Finalmente, a última das 
compensações ao nivelamento da linguagem, a mais importante, a mais 
inesperada também é o aparecimento da literatura. 
 
 

Nesse sentido, considera-se a importância dos estudos literários, enquanto 

linguagem literária, no contexto sociocultural das práticas discursivas esboçadas pelos 

sujeitos no entrecruzamento entre discurso, sociedade e história, mediatizado 

fundamentalmente pela linguagem, cujos sujeitos estão historicamente situados na 

contemporaneidade. De acordo com a visão foucaultiana, na qual o sujeito é descentrado; 

pós-moderno; despojado de uma identidade fixa, essencial ou permanente, devido a sua 

construção ser de diferentes modos, a partir de imbricações sociais e históricas, há 

necessidade de desvendar a relação entre as práticas discursivas e os poderes constituídos 

em suas articulações com a criação do saber. 

 

1 FORMAÇÃO DISCURSIVA NO CONTO OS PÁSSAROS DE DEUS DE MIA 

COUTO 

 

Com a globalização do mundo e o avanço da cibernética, a linguagem ganha 

pluralidades de gêneros discursivos cada vez mais mediatizados via internet. Nessa 

proliferação de discursos os enunciados podem se dinamizar e se transformar. Não se pode 
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ignorar essa realidade frente às mudanças originárias desse contexto sociocultural e 

histórico. Pois, os enunciados modificam-se, conforme o jeito ou maneira de escrever 

representando uma forma de comunicação universal com força otimizadora e renovadora 

da linguagem, aprofundada na vivência e no cotidiano do ser humano. 

Nesse contexto globalizante, observam-se grandes mudanças culturais com 

ressonâncias na estrutura e organização das sociedades, no desenvolvimento do meio 

ambiente, nos recursos econômicos e materiais, no modo de vida das pessoas, na questão 

do sujeito e subjetividade, nos aspectos linguísticos com características sociodiscursivas. 

Isto porque sociedades e culturas relacionam-se de forma dinâmica e processual. 

Atualmente, vive-se uma virada cultural e virada linguística, em que as práticas 

sociais e os artefatos culturais são considerados como linguagens e discursos, os quais 

atribuem sentidos ao mundo e ao homem, em contextos dinamicamente construídos.  

Foucault também estabelece a relação entre cultura e discurso ao nos informar 

que nos jogos intradiscursivos construídos por sujeitos, estão implicadas as relações saber-

poder, o que nos permite interpretar a cultura como uma arena onde travam as conquistas 

pela significação. 

Essas significações são traçadas especialmente no terreno da linguagem 

literária. Pode-se afirmar que a literatura é arte e como tal é um fenômeno da criatividade 

que representa, sobretudo interpreta o mundo, o homem, a vida através da palavra, funde 

os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua (im)possível realização. É 

veículo do patrimônio cultural por se caracterizar, a cada obra, pela proposição de novos 

conceitos que provocam uma subversão do já estabelecido, pois, o homem se constitui, à 

proporção da formação de conceitos. Está na arena da ficção porque o artista desenvolve a 

imaginação e a fantasia para compreender o mundo em que vive. Compreende-se que 
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“fictício não significa falso, mas apenas, historicamente inexistente”. (D‟ONOFRIO, 2000, 

p.9) 

O papel da linguagem literária na vida social é plurifuncional. Observa-se que: 

Além da função estética (arte da palavra e expressão do belo), uma obra 
literária pode possuir, concomitantemente, a função lúdica (provocar um 
prazer), a função cognitiva (forma de conhecimento de uma realidade 
objetiva ou psicológica), a função catártica (purificação de sentimentos) e 
a função pragmática (pregação de uma ideologia). (D‟ONOFRIO, 1995, 
p. 23) 
 

Quanto à linguagem literária Foucault (2000, p.155), ressalta que a literatura é 

uma linguagem “que autoriza, ao infinito, as exegeses, os comentários, as duplicações, 

porque ela é uma linguagem ao infinito”. 

Consiste, portanto, mais que conceber o texto, enquanto semelhança e 

representação de sentido, mas como ato de interpretação das práticas discursivas 

entendidas e reveladas no interior da história. 

Foucault (2002, p. 396-7), afirma sobre a episteme moderna: 

Destacada da representação, a linguagem já não existe daí por diante, e 
mesmo entre nós, senão de um modo disperso [...]; se se quiser 
interpretar, então as palavras tornam-se um texto a fracturar para que se 
possa ver emergir em plena luz esse outro sentido que elas ocultam; 
enfim, acontece à linguagem surgir por si mesma num acto de escrever 
que nada mais designa do que ela própria. 
 
 
 

1.1 Sujeito, Identidade e Formação Sociocultural 

 

As pesquisas realizadas com investigações históricas direcionadas para os 

aspectos culturais têm se desenvolvido bastante no apanágio da História Cultural, que 

atualmente focaliza a descoberta da cultura popular. Hall (1997, p.16) afirma que “toda a 

ação social é cultural e todas as práticas sociais expressam ou comunicam um significado e 
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neste sentido são práticas de significação”. 

Nesse sentido, o autor como sujeito do discurso, enquanto criador da palavra 

artística é ressaltado na visão foucaultiana como um sujeito que se submete a outro pelo 

controle, pela dependência, bem como ligado à sua identidade, e nesse jogo das relações 

estabelece-se o poder. 

Tratando-se da produção escrita e interpretação do sujeito do discurso, 

Foucault (1990, p.29) argumenta sobre a linguagem da ficção. Assim adverte o autor, 

deve deixar de ser o poder que incansavelmente produz e faz brilhar as 
imagens e converter-se, pelo contrário, em potência que as desamarra [...] 
as anima com uma transparência interior que pouco a pouco as ilumina 
até fazê-las explodir. 
 

Dessa forma, entende-se que o sentido da linguagem literária no interior de 

uma dada formação discursiva depende do lugar de onde enuncia o sujeito do discurso. 

Foucault (2010, p.31-2) compreende o enunciado como acontecimento, 

[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o 
sentido podem esgotar [...] está ligado, de um lado, a um gesto de escrita 
ou à articulação de uma palavra, mas, por outro, abre para si mesmo uma 
existência remanescente no campo da memória, ou na materialidade dos 
manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro, em seguida, 
porque é único como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à 
transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado não apenas a 
situações que o provocam, e a conseqüências por ele ocasionadas, mas ao 
mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a 
enunciados que o precedem e o segue. 
 

Destaca-se a importância do funcionamento dos discursos no movimento das 

transformações dos sistemas da formação discursiva. Desse modo, Foucault (2010, p. 84), 

afirma: 

O que se descreve por „sistemas de formação‟ não constitui a etapa final 
dos discursos, se por este termo entendemos os textos (ou as falas) tais 
como se apresentam com seu vocabulário, sintaxe, estrutura lógica ou 
organização retórica. A análise [dos discursos] permanece aquém desse 
nível manifesto, que é o da construção acabada [...] em suma, deixa em 
pontilhado a disposição final do texto [...] o que se analisa aqui não são, 
certamente, os estados terminais dos discursos, mas sim os sistemas que 
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tornam possíveis as formas sistemáticas últimas [...] não procuramos, 
pois, passar do texto ao pensamento, da conversa ao silêncio, do exterior 
ao interior, da dispersão espacial ao puro recolhimento do instante, da 
multiplicidade superficial à unidade profunda. Permanecemos na 
dimensão do discurso. 
 

 
 

Na tentativa de ultrapassar o significado da palavra “identidade” associada ao 

ideal de autenticidade e reconhecimento correspondente ao sujeito do período iluminista, o 

sujeito, na visão de Hall (2006, p.10), é “dotado das capacidades de razão, de consciência e 

de ação”. Nessa definição iluminista retrata uma ideia reducionista por tratar a formação 

identitária, fixa, estável e centrada em si mesma, no entanto, urge relacionar o sujeito com o 

processo de interação do qual se insere, bem como em suas formações discursivas.  

Essa característica identitária corresponde ao sujeito sociológico, que, segundo 

Hall (2006, p. 11): 

refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de 

que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autosuficiente, 

mas era formado na relação com “outras pessoas importantes para ele” 

que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – 

dos mundos que ele/ela habitava. 

 

Conforme avanços e mudanças científicas, bem como tecnológicas instauradas 

no fenômeno da globalização, o homem e a sociedade pós-moderna estão passando por 

um processo de transformação identitária. Na visão de Hall (2006, p.12): 

O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmento composto não de uma única, mas de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. 

Correspondentemente, as identidades que compunham as paisagens 

sociais “lá fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 

“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando e colapso, como 

resultado de mudanças estruturais e institucionais. 
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E ainda explica: “a identidade torna-se uma „celebração móvel‟: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. (2006, p.12-13) 

No conto Os pássaros de Deus da obra As vozes anoitecidas, de Mia Couto, autor  

moçambicano, retrata, na perspectiva de sinédoque da identidade nacional e dos sujeitos 

pós-modernos, a realidade socioeconômica e sociocultural representada pelas palavras 

“pássaro”, “rio”, “águas” e “plumas”. 

Neste fragmento narrativo, percebe-se a necessidade do rio para aquela região. 

Desculpa: mais peregrino que o rio não conheço. As ondas vão, vão 

nessa ida sem fim. Há quanto tempo a água tem esse serviço? Sozinho 

sobre a velha canoa, Ernesto Timba media a sua vida. Aos doze anos 

começara a escola de tirar peixe da água. Sempre no comboio da 

corrente, a sua sombra havia mostrado, durante trinta anos, a lei do 

homem sobre o rio. E tudo era para quê? A seca esgotara a terra, as 

sementeiras não cumpriam promessas. Quando regressava da pescaria 

não tenha defesa para os olhos da mulher e dos filhos que se espetavam 

nele. Pareciam olhos de cachorro, custava admitir, mas a verdade é que a 

fome iguala os homens aos animais. (COUTO, 1987). 

 

Percebe-se a real condição humana num estado de carência, de ausência, mas o 

“rio” de certa forma representa a subsistência, a solução para os problemas sociais, no 

entanto a fome e a seca assolam o desenvolvimento dessa humanidade. 

Entretanto, o protagonista da narrativa, Ernesto Timba, desde o período da 

sua infância, fora educado no ofício da pesca, do qual passaria a ser reconhecido como o 

homem do “rio”, onde dessas águas brotavam a formação para a sua identidade. Além de, 

ser também incorporado como o homem das aves de Deus, numa espécie de epifania 

registrada na tessitura do texto. Assim, se configura nesta formação discursiva: 

 

Começou a mover o barco enquanto deitava os últimos olhares para lá, 

atrás das nuvens. Foi então que um pássaro enorme passou no céu, 
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parecia um rei satisfeito com a sua própria grandeza. O bicho, no alto, 

segurou-lhe os olhos e uma inquietação estranha nasceu dentro de si [...]. 

Foi então que o pescador suspeitou: aquilo não era um pássaro, era um 

sinal de Deus. Esse aviso do céu havia de matar, para sempre, o seu 

sossego [...]. Pensou, pensou. Esse sinal, esse relâmpago de plumas 

brancas, só podia significar que a disposição do céu estava para mudar. 

Se os homens aceitassem despender a sua bondade para com os 

mensageiros alistes, então a seca terminaria e o tempo da chuva ia 

começar. (COUTO, 1987) 

 

“Os pássaros de Deus”, representativos da intervenção divina, demonstram a 

crença e valores socioculturais da subjetividade da personagem principal. Sobre a figura do 

“pássaro” o olhar de Timba direciona à epifania. Esses traços configuradores para a 

coerência interna da narrativa remetem a um locus cultural e identitário, na medida em que 

determinam hábitos e comportamentos. 

O fim trágico do herói foi resultante de uma trajetória de vida frente aos 

problemas sociais, tal qual a “mimesis” dos homens que não desistiram de sonhar e aspirar 

à condição humana mais digna e justa, pautados nos princípios de cidadania. 

Lê-se neste fragmento: 

No dia seguinte, encontraram Ernesto, abraçado à corrente do rio, 

arrefecido pelo cacimbo da madrugada. Quando o tentaram erguer, 

verificaram que estava pesado e que era impossível separá-lo da água [...]. 

O corpo estava colado à superfície do rio [...]. Digam aos outros que 

morreu o louco da aldeia. E retiraram-se. Quando subiam a margem, as 

nuvens estalaram, parecia que o céu tossia, severo e doente [...]. Pela 

primeira vez se uniram as crenças suplicando que não chovesse. Plácido, 

o rio foi ficando longe, a rir-se da ignorância dos homens. E num 

embalo terno foi levando Ernesto Timba, corrente abaixo, a mostra-lhe 

os caminhos que ele apenas tinha aflorado em sonhos. (COUTO, 1987). 

 

A verossimilhança se faz presente quando o narrador retrata a força 

catalisadora do “rio” no destino da vida do personagem em sociedade. Considera o 

fantástico, no instante em que cumpre concomitantemente sua função estética e social. A 
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variação de visão natural e sobrenatural culmina a intensificação da linguagem literária 

ficcional e artística. 

A obra literária proposta para análise discursiva mantém essa característica, na 

medida em que retrata e configura a formação sociocultural e identitária dos sujeitos 

inseridos no plano ficcional, mas mimeticamente simbolizadores da parcial realidade 

moçambicana interpretada pela subjetividade de estilo literário do autor Mia Couto. 

Sendo assim, as palavras “rio”, “cão”, “plumas”, “pássaro” são carregadas de 

polissemia e denunciadora da paisagem personificada na transcendência do espaço 

geográfico humano para o lugar fantástico da literatura. 

 

CONCLUSÃO 

 

Linguagem e sociedade estão interligadas entre si, constituindo a base para a 

construção da humanidade. A história do homem relaciona-se com a sua organização em 

sistema social, na medida em que interage com outros seres, mediado pela linguagem em 

determinados contextos sociodiscursivos. Dessa interação resultam signos culturais 

materializados em diversos discursos específicos, codificados no escopo das formações 

discursivas, conforme enunciados produzidos por sujeitos. 

Em tempos de globalização, ciberespaço, estudos culturais híbridos, 

identidades descentradas e fragmentadas, grupos étnicos é que reside a análise interpretativa 

da formação discursiva no conto Os pássaros de Deus, de Mia Couto. Defende-se o fazer 

artístico na especificidade das elaborações discursivas, pois cada obra apresenta diferentes 

combinações e interfaces. Nesse sentido, as identidades nacionais e culturais mostram-se 

dependentes nas relações discursivas com outros interlocutores, a fim de efetuar 
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intercâmbios internacionais tão representativos e significativos na formação mosaica de 

nossa era. Consiste também transcender o espaço da vida real para o lugar imaginário, 

fantástico e lúdico da linguagem literária. 
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UMA JANELA PARA O MUNDO: POLÍTICA, EDUCAÇÃO E GÊNERO EM 

JÚLIO DINIS E CAMILO CASTELO BRANCO 

 

 

Elisabeth Fernandes Martini1 

 

 

Depois de décadas em meio às lutas liberais, Portugal viu firmar-se, a partir de 

1851, a burguesia enquanto força hegemônica. E nos 17 anos que se seguiram de relativa 

estabilidade política e econômica, civilização e progresso passaram a conceitos 

indissociáveis no imaginário luso para ‗regenerar‘ a nação, o que haveria de forçosamente 

colocar o tema Educação na pauta do dia. E vários foram os autores portugueses que 

abraçaram a causa, não se cansando de denunciar o alto índice de analfabetismo da 

população, mais exacerbado entre as mulheres. 

Por meio da análise das narrativas curtas As apreensões de uma mãe (Serões da 

Província, 1870), de Júlio Dinis e O filho natural (Novelas do Minho, 1876), de Camilo 

Castelo Branco, buscamos compor um breve painel do terceiro quartel do século XIX, no 

que concerne à interferência das representações de gênero nas políticas educacionais, para, 

por meio desse tortuoso percurso, vislumbrar, no universo ficcional, a marcha tímida, mas 

inexorável, rumo à modernidade. 

Em O Filho Natural, vale recordar como o personagem-título veio ao mundo. O 

filho de Vasco Marramaque com a Tomàsinha da Botica, Álvaro Afonso da Granja, é fruto de 
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um namorico de portão, que cresce em dramaticidade quando a jovem, da baixa burguesia, 

abandona o pai para viver com o amado, um fidalgo de longínqua estirpe.  

Vasco parecia contente do seu feito pundonoroso. A submissão amorosa 
da sua protegida a uma desonra incondicional era-lhe agradável ao 
orgulho. Como a paixão lhe não empoava já os olhos da alma, podia ver 
em si um homem extraordinário que, por simples impulso de 
cavalheirismo, dava em sua casa bizarra homenagem a uma rapariga da 
baixa condição de umas a quem a sociedade não costuma pedir contas... 
(BRANCO, 1979, p. 22). 
 

O autor, logo de início quebra o que poderia haver de romântico na empreitada. 

Não existe uma prerrogativa idílica que justifique, pelo menos da parte de Vasco, furtar 

Tomásia à ira paterna. Ao invés de um ato de amor, ele entende exercer um ato de nobreza 

em relação à sua ―protegida‖, evidenciando um claro desnível entre as classes sociais. Afinal 

a postura da aristocracia em relação à baixa burguesia era também uma distinção de classe, 

que foi se modificando à medida que as classes médias ascenderam, pelo esforço pessoal, 

ao poder. 

Tomásia faz parte de um contingente ainda muito restrito de alfabetizados. 

Segundo o relatório nº 181, de 16 de agosto de 1870, emitido pelo Ministério dos Negócios 

da Instrução Pública, que funcionou entre junho e agosto de 1870, do universo de escolas 

existentes no reino, 3.700 unidades destinavam-se ao público masculino e apenas 840 

contemplavam o sexo feminino. Das 4.000 freguesias, em 3650 não havia escolas para 

mulheres. Estimavam-se em 100 mil as matrículas masculinas, ao passo que as femininas 

beiravam as 27 mil matrículas. Na rede oficial a distorção era ainda mais gritante estando 

inscritos 85 mil alunos, contra as 14 mil alunas regularmente inscritas (GOMES, 1985, p. 

50-51). Há que salientar, no entanto, que na estatística não estavam computadas as jovens 

instruídas em casa. Diferentemente da formação masculina que era formal e realizada em 
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estabelecimentos próprios, a educação feminina ocorria usualmente no ambiente 

doméstico, por meio de preceptores. 

Além do público-leitor ser restrito, mais reservado ainda era o acesso a certos livros 

para as jovens, uma vez que a diferenciação por gênero demarcava as fronteiras para 

homens e mulheres. E para as jovens solteiras, a seleção de livros recheados com lições de 

moral e bons costumes constituíam-se em mais uma atribuição dos mentores. 

Tomásia, como as adolescentes, era suscetível às paixões, e os romances franceses 

de Eugène Sue, George Sand e Alexandre Dumas eram considerados inapropriados para a 

formação das raparigas. Mas o boticário Macário ingenuamente não atentara para os 

possíveis riscos e sua filha passara a leitora contumaz dos romances que Vasco lhe ofertava. 

O narrador não se furta a alertar sobre este aspecto ―pernicioso‖ da literatura: 

Lia novelas que o fidalgo lhe emprestava, traduzidas do francês. A 
Salamandra de E. Sue fez-lhe estranhos abalos no organismo. Aquele 
personagem chamado Saffie, por quem as mulheres morriam de amor, 
enxertou-o em Vasco. Assimilava os capítulos como quem ingere 
cabeças de fósforos. (...) Às vezes chorava sem saber por quê. Punha a 
mão na testa, afastava com frenesi os cabelos e murmurava ―anátema‖, 
como Claudio Frolo. (...) Contemplai uma vítima dos romances, ó pais e 
mães de família! (BRANCO, 1979, p. 17-18). 

Quando o narrador exorta pais e mães de família a selecionarem a literatura 

oferecida às suas filhas, está a ironizar. Ele traz uma preocupação própria da época, quando 

muitos ainda acreditavam que a mulher instruída podia se contentar em ler o seu livro de 

orações e compilar um caderno de receitas. Como Maria Arisnete Câmara de Morais 

salienta: ―Quando se lê um texto sobre indicações de leitura para as incautas donzelas do 

século XIX, não se devem esquecer os códigos de moral vigentes que ainda estavam longe 

de admitir a prática indiscriminada da leitura tanto para homens quanto para mulheres‖ 
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(MORAIS, 1998). Assim como os papéis e os espaços, também as leituras eram marcadas 

por distinção de gênero. 

Vitimados são, portanto, Tomásia e seu pai, quando ela parte sem olhar para trás. 

Enquanto Macário, o pai, morre de desgosto, Vasco se aborrece com aquela vida 

provinciana. Vai para a cidade, se elege deputado e apaixona-se por uma cria legítima das 

casas mais tradicionais de Portugal, às portas da bancarrota.  

Em vias de se casar, Vasco manda avisar Tomásia, que, a essa altura, esperava um 

filho seu, da decisão de não continuar a viver com ela. Para atenuar a vilania, lega à criança 

a propriedade onde residem mãe e filho, o que ela não aceita. Tomásia volta para a casa e a 

botica, que lhe restaram de herança, e sozinha passa a criar o seu filho. O abade de Pedraça 

fica tão impressionado com a atitude da jovem, que toma a criança como seu afilhado, 

vindo sua irmã a tornar-se a madrinha: ―Dizia esta senhora que enquanto não se 

demonstrasse que as mulheres seduziam os homens, havia de ser indulgente com as 

seduzidas‖ (BRANCO, 1979, p. 49). 

O boticário que trabalhara para Macário começa a dar tímidos indícios de que 

deseja casar-se com ela. Aceitando o rearranjo, a jovem mãe garantiria o status de mulher 

casada e para o seu filho, o sobrenome do marido, que passaria, conforme as leis vigentes, a 

pai da criança. Passaria também a proprietário da herança que ela recebera do pai. Como 

sublinha Michelle Perrout, ―o nascimento bastardo nos meios abastados gera as mais 

variadas formas de negociação. A mãe solteira não encontra casamento com facilidade, e é 

preciso oferecer uma compensação, sobretudo financeira‖ (PERROUT, 2009, p. 252). Mas 

o que poderia parecer um negócio vantajoso, por lhe permitir ―limpar o seu nome‖, soa 

como inadmissível, para quem tem nos braços o filho de um Marramaque. Dissipada a aura 
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romântica da paixão, em dezoito meses, ela descobre que a maternidade é divina para as 

mulheres legitimadas pelo ―sim‖ que dizem ao pretendente diante do padre e da audiência. 

Sobre as demais, paira um mal-estar perene.  

Muito se discutia sobre o desamparo em que ficavam as mulheres que buscavam a 

satisfação dos próprios desejos. Gervásio Lobato — escritor, dramaturgo, jornalista e 

professor — traduz e publica em 1872 uma carta anônima intitulada: Resposta de uma mulher 

a Alexandre Dumas Filho, que, conforme justifica a suposta dama, busca responder algumas 

colocações sexistas do famoso escritor francês junto à imprensa: 

 (...) devo confessar-lhe que nego o código que actualmente temos o 
direito de punir este crime, porque as leis para serem respeitadas devem 
ser respeitáveis; deve ser a expressão da justiça, a manifestação mais 
perfeita da sabedoria; (...) ora, a immoralidade da mulher não é senão a 
consequencia da immoralidade do homem, em todo caso não existiria 
aquella se não existisse esta. Na seducção da donzella, só pune o 
attentado brutal; se foi dissimulada destramente, a seducção fica impune: 
todas as armas são dadas á força que lucta com uma rapariga innocente e 
ignorante, o que é dupla fraqueza. O homem, experiente e forte, tem 
todas as vantagens do seu lado, até mesmo a impunidade. (LOBATO, 
1872, p. 23). 

Percebe-se que a insatisfação frente à impunidade masculina avança. Mas a questão 

suscita controvérsias entre os juristas, como Viveiros de Castro, por contemplarem a defesa 

da propriedade e a proteção do provedor da família frente possíveis abordagens 

oportunistas por parte das mulheres que se digam ofendidas: 

Não convém julgar as virgens nem com o pessimismo de certos 
romancistas nem com a ingenuidade de collegial inexperiente. A moça de 
17 annos sabe perfeitamente que para casar-se é necessário estar virgem, 
que a sociedade acolhe com respeito as mulheres honestas e repelle as 
prostitutas, avalia portanto as conseqüências da falta, defende-se e 
acautella-se, amparada pela vigilância da família. E se hoje as mulheres 
levantam-se contra a tutela masculina, se pouco a pouco vão 
conquistando na lei sua emancipação, se disputam ao homem na luta 
pela vida o acesso de todas as carreiras, não é muito exigir dellas que 
saibam defender-se com a mesma habilidade com que conquistam um 
marido ou uma posição social. (CASTRO, 1897, p. 108-109). 
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A emancipação feminina, à medida que se aproxima o fim do século, ganha corpo, 

mas o relacionamento de uma mulher pobre com um homem bem aquinhoado continua a 

levantar questionamentos. Tomásia torna-se uma figura controvertida porque, ao deixar a 

casa paterna ébria de amor, personifica o maior medo da família burguesa: a desonra. Mas 

também é o paradigma da superação, porque subverte a adversidade, ao tomar para si as 

rédeas da própria vida.  

[...] é forçoso reconhecer à mulher uma real participação no poder, se 
bem que nem sempre visível ou formal e publicamente aceite. E tal 
participação deve encara-se de duas maneiras: de uma forma passiva, pela 
força simbólica do feminino, onde se cristalizam ideias e esperanças; de 
uma forma activa, pela acção concreta de mulheres que reivindicam uma 
participação viva na vida política, tomando como ponto de partida o seu 
papel reconhecido pela sociedade – e também por elas assumido – na 
família. (VAQUINHAS, 2000, p. 38). 

A participação de Tomásia restringe-se à própria sobrevivência, mas para isso ela é 

levada a sair de casa e arrumar um serviço rentável. Ela compreende que só poderá 

sobrepujar o preconceito pelo trabalho:  

Um dia Tomásia resolveu-se: foi à Vila do Arco, onde tinha um parente. 
Alugou uma casinha, e anunciou-se como mestra de meninas. Quando o 
compadre o soube, já estava ela instalada, e exercia o professorado com 
seis educandas. [...] O que ele fez, melhorando-lhe a vida, foi conseguir-
lhe a nomeação de mestra-régia. 

Tinha muitas prendas de bastidor a filha de Macário, escrevia bem e 
ortograficamente, aprendera história nos compêndios de Vasco e nos 
romances. Deu-se zelosamente ao magistério, e chegou a tocar o sumo 
bem de uma vida conformada e serena. As famílias do Arco estimavam-
na, recebiam-na e presenteavam-na liberalmente. A mancha estava 
delida. Álvaro, o pequenino anjo, parecia pedir indulgência para a mãe. 
[...] (BRANCO, 1979, p. 71). 

 

Tomásia sobrevive porque é filha da burguesia, mantendo os valores da classe: a 

austeridade, o apreço ao trabalho, a persistência e, por que não dizer, a virtude. Torna-se 

virtuosa na mesma medida em que se torna integralmente mãe, de onde emerge a 
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possibilidade de remissão dos deslizes anteriores. E os livros, que estariam inicialmente 

entre os motivos para a sua ruína, são os que lhe oportunizam o ganha-pão. 

Quando o filho parte para o Brasil, Tomásia permanece sozinha e, após adoecer, ele 

manda buscá-la. Até o fim da vida, ela não torna a casar, mas cria uma família às suas 

expensas. Vasco, ao contrário, com o correr dos anos, chega a visconde de Algide, mas vê a 

base de sua estrutura familiar corroída, porque radicada nos moldes da aristocracia: muitos 

filhos e agregados em torno de um provedor, o que ameaça a sustentabilidade doméstica.  

Álvaro Afonso da Granja apresentando-se sob o pretexto de pedir auxílio 

econômico — ele que já adulto não precisa de um vintém de outrem — ao pai, propõe-se 

intimamente a resgatar o que nunca teve: o reconhecimento paternal. Álvaro e Maria da 

Piedade — a filha mais velha do visconde — se reconhecem como irmãos e estabelecem 

uma ponte entre os dois núcleos familiares: 

Álvaro Afonso da Granja deu pelas jóias de Maria da Piedade as quintas 
do visconde de Agilde, penhoradas pelo Banco Hipotecário. Piedade fez 
presente das quintas a seu pai, com a condição de viver seis meses de 
cada ano em Lisboa com seu mano Álvaro. Tomásia chama-lhe a sua 
filha; e D. Leonor Mascarenhas, quando fala de Álvaro, chama-lhe o 
bastardo. (BRANCO, 1979, p. 105). 

O saldo final da narrativa é uma mulher solteira que consegue, à custa de sacrifício, 

criar o filho com dignidade e duas famílias que estabelecem vínculo por intermédio dos 

meio-irmãos. Nesse sentido, a narrativa de Camilo revoluciona a enunciação sobre a 

maternidade, ao imbricá-la com o exercício do poder feminino. Irene Vaquinhas reflete que 

o tornar-se mãe passa a: 

Uma atitude estratégica, se não mesmo tática. Invocar a maternidade é 
conferir dignidade e sentido de utilidade social às reivindicações 
formuladas, indo ao encontro de valores dominantes na sociedade, 
tentando transformá-los, sem, contudo, os pôr em causa. [...] Assistimos, 
por conseguinte, a uma estranha conjunção de elementos – uma 
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finalidade subversiva servida por uma argumentação conformista. 
(VAQUINHAS, 2000, p. 48-49). 
 

Apesar de viverem sob limites ainda estreitos, percebemos, pela movimentação dos 

atores, que um novo mundo nasce necessariamente no âmago da velha estrutura. E os 

embates liberais da primeira metade do século continuariam a percutir na mudança de 

mentalidades.  

Tomásia apresenta uma configuração de heroína diversa das demais que figuram no 

presente estudo. Parte em busca do amor, o maior dos perigos segundo a moral da época, 

mas não morre de desengano. Em vez de aceitar um casamento de interesses com o 

boticário que se propõe a ampará-la, quando volta para casa com um filho para criar, ela 

envereda pelo caminho mais difícil, mas que paradoxalmente lhe permite manter-se íntegra.  

Mesmo carregando a pecha de mãe solteira e discriminada por isso, ela tem condições de se 

emancipar por meio de sua profissão.  

As leitoras do século XIX bem sabiam como o destino pode ser cruel com as mães 

solteiras. Mas Tomásia não morre, nem mata; sobrevive à desilusão amorosa, graças à sua 

criação e ilustração, que foi se construindo no fazer diário. Ela ama, rompe com os padrões 

sociais, sofre por isso, mas sobrevive às próprias custas, mantendo-se livre. E a liberdade 

também tem seu custo e suas dores.  

Tomásia abandona o pai e é abandonada pelo amante, mas dedica-se ao filho e 

conquista uma profissão. Seu filho torna-se um objeto de investimento como o denomina 

Michelle Perrout, ou seja, a criança passa a depositária de todo o amor das protagonistas e 

das expectativas em relação ao futuro. É essa dedicação incondicional que a redime dos 

males passados. E, como Perrout diz: ―Enfim, o filho, sua saúde e educação são invocados 
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como fundamentos dos deveres e poderes das mulheres. O próprio feminismo se apóia 

sobre a maternidade para fazer suas reivindicações (...)‖ (PERROUT, 2009, p. 130). 

O casamento, mesmo no fim de século e meados do século seguinte mantinha-se 

como salvaguarda para os filhos e, mais notadamente, para as filhas da burguesia, o que 

mobilizava as famílias, com vistas ao investimento no mercado futuro. Entretanto, uma segunda 

narrativa que ora analisamos destoa dos encaminhamentos correntes, dando a entender que 

a situação começava a ganhar nova feição.  

Estudando pessoas e situações e transportando-as para o universo ficcional, Júlio 

Dinis foi se firmando como romancista social. Do muito que vira e ouvira, dispôs de farto 

material para tecer os primeiros contos, publicados no Jornal do Porto, a partir de 1862. O 

primeiro a sair em folhetins foi As apreensões de uma mãe, entre março e abril daquele ano, 

vindo a compor posteriormente a primeira edição de Serões da Província (1870). A narrativa 

trata de uma situação comezinha: as preocupações de uma mãe com o futuro de seu filho. 

Segundo o paradigma burguês, capaz de criar uma dependência emocional intensa entre 

ambos, toda mãe tem um quê de extremoso e quase indulgente diante dos filhos muito 

amados, amor esse que se intensifica, no caso de um filho único. 

A personagem evocada no título é uma viúva.  E a viuvez lhe confere um nível de 

autonomia que outros estados civis não permitem às mulheres portuguesas do século XIX, 

embora também agregasse uma carga maior de responsabilidade na criação de um filho. 

Em se tratando de uma viúva com condição econômica e social acima da média, a Srª. D. 

Margarida de Entre-Arroios recorre a três pessoas do sexo masculino e de relevo na aldeia 

(um médico, um padre e um ―doutor em leis‖) para, como era costume corrente, ajudá-la a 

encaminhar a formação do jovem Tomás. 
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Pelas Ordenações Filipinas, quando ocorria a morte do pai, o rapaz tornava-se 

órfão e a mãe passava à tutoria, o que demandava complicadas formalidades legais, com 

respeito aos bens de filhos menores. O advento do Código Civil avançou nesse sentido, ao 

associar a mãe ao poder paternal, o que até então não ocorria. Mesmo não estabelecendo a 

igualdade, consta no artigo nº 138 que as mães participariam do poder paternal e deveriam 

ser ouvidas em tudo que dissesse respeito ao interesse dos filhos. Consequentemente, na 

ausência ou impedimento do pai, caberia à mãe tomar a frente, conforme o artigo nº 139. 

Em caso de viuvez, a mãe mantinha o pátrio poder na sua plenitude (artigo nº 155), mas o 

pai poderia, em testamento, nomear conselheiros (artigo nº159), direito de que a mãe não 

gozava na mesma medida. 

Ao recorrer aos três ―notáveis‖, D. Margarida procura se apoiar num conselho de 

família, formado por varões, para decidir o destino do incapaz (menor de idade).  O mais 

usual seria um filho da elite tornar-se doutor ou padre. E esta formação dar-se-ia longe da 

terra natal, visto a educação formal em Portugal ser ainda nesse tempo, bastante precária.  

Sobre a educação da tradicional aristocracia e da burguesia recém-chegada ao poder, 

cabem algumas considerações. Os ecos do iluminismo francês chegaram a Portugal em 

meio ao Setecentos, haja vista os textos que se referem particularmente à educação. 

Martinho Mendonça de Pina redigiu os Apontamentos sobre a educação de um menino nobre; 

Verney, O verdadeiro método de estudar e Ribeiro Sanches, as Cartas sobre e educação da mocidade, 

respectivamente em 1734, 1746 e 1760. As reformas que o Marquês de Pombal imprimiu à 

universidade e o impulso à academia de ciências entre os séculos XVIII e XIX foram 

iniciativas substantivas que impulsionaram a intelectualidade oitocentista. Portugal adentrou 

o século XIX com conquistas relevantes em termos educacionais, mas que não fizeram eco 
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junto ao povo visto a estrutura contemplar os bem-nascidos, como Flausino Torres 

corrobora: 

A educação ministrada num Colégio dos Nobres não é a mesma de um 
camponezito de Trás-os-montes ou de um pescador de Lagos. A educação 
que o regime liberal vai ministrar às classes populares não é a dos filhos 
membros da classe dirigente. (TORRES, s.d., p. 167). 
 

D. Margarida tem como direcionar a vida do filho, conferindo-lhe a melhor 

educação. Sua cota de sacrifício é tê-lo distante de si por muitos anos até voltar formado e 

ocupar o lugar que lhe é de direito e que, naquela sociedade, é bem demarcado, desde o 

berço. Mas a decisão é mais difícil do que se imagina.  

(...) Enfim se achava decidida, ainda que com o coração despedaçado, a 
cumprir a vontade do marido, o qual sempre revelara desejos de que 
Tomás seguisse os estudos; que julgava ser a idade a que chegara o filho 
aquela em que convinha pensar na realização deste projecto, e que por isso 
pedia aos seus amigos, os quais folgava ver ali reunidos, que assentassem 
por uma vez qual das carreiras conviria ao Tomàsinho e quando se deveria 
marcar o dia da partida. (...) O advogado continuou: 
— A jurisprudência, Srª D. Margarida, é o sustentáculo da sociedade! 
—A medicina, minha senhora —replicou o médico — é a âncora da 
humanidade! 
— A teologia é o esteio da religião — disse por sua vez o abade, em tom 
de oráculo. 
— E disso tudo que é que se tira? — exclamou a mãe desesperada. 
— O que se tira? —balbuciou o abade 
— Que há de se tirar? — redarguiu o médico. 
E ambos pareciam repetir silenciosamente a si mesmos a pergunta, sem 
atinarem com a resposta desejada. (DINIS, 1990, p. 148). 
 

O imbróglio chega às raias da comicidade, mas ganha nova dimensão quando o 

narrador, personagem bastante ativo na trama, dá a sua opinião plasmada por ideias do 

próprio autor. Chamado para optar entre as três diferentes carreiras, o Sr. D... trava com a 

Srª Margarida o seguinte diálogo: 

— (...) Fale, Sr. D... a qual das opiniões se inclina? 
— A nenhuma, minha senhora. 
Sensação na assembléia: eu não cedi a palavra. — E peço a V.ª Ex.ª — 
continuei — que de maneira nenhuma suponha que intervenho com o 
intuito de me pronunciar a respeito de uma carreira que possa convir a 
Tomàsinho. Conhecendo-lhe as inclinações, pela natural penetração da 
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mãe, melhor do que nós, poderá V.ª Ex.ª decidir. Mas nem eu penso que 
se trate aqui de uma criança incapaz de julgar por si das próprias 
conveniências e aptidões. O filho de V.ª Ex.ª tem quase dezasseis anos, e é 
demais uma inteligência adulta; parece-me por isso extravagante que se 
esteja agora talhando um futuro, talvez já concebido bem diferente pela 
pessoa interessada. Eu voto que, em vez de nos consultar, consulte V.ª 
Ex.ª directamente a Tomàsinho. 
Estas palavras levantaram uma celeuma tal na assembléia que me não foi 
possível ouvir a resposta de D. Margarida. (DINIS, 1990, p. 149). 
 

O Sr. D... contribui com o seu olhar de homem citadino e causa escândalo, em 

meio ao tradicionalismo reinante. Sua postura evidencia a gradativa maleabilidade de 

costumes, mas não evita o embate entre a antiga e a nova mentalidade.  

Em meio a tão cruciais discussões, Tomás vem apresentando, há algum tempo, um 

comportamento arredio e reclamando de mal-estar, melancolia, dores de cabeça. Também 

escreve versos escondido, para o terror de sua mãe porque, segundo ela: ―todos me dizem 

que os poetas são uns loucos, extravagantes e que o seu fim nunca é bom.‖ (DINIS, 1990, 

p. 134). Mas a veia poética de Tomás encontra um atenuante. O narrador nos deixara a par 

da paixão que o jovem morgado nutre por uma leiterita, que conhece desde criança.  

O que a legislação oitocentista recém-criada poderia fazer por uma criança marcada 

pela origem?  Para Paulina, órfã, sem parentes próximos e sem bens que a provenham, a 

assistência possível passaria por ações beneficentes das ordens religiosas. O previsto é o 

encaminhamento para o juiz de órfãos e, por conseguinte, a uma instituição assistencialista. 

Alexandre Herculano, ainda em 1854, tecia criticas contundentes às escolas confessionais, 

por considerar a opulência de recursos desproporcional ao que era ministrado aos meninos 

e meninas que ali ficavam até os cartorze anos aprendendo a... rezar! Passado esse tempo, 

expulsos sem formação que lhes valesse uma inserção profissional, passavam, no seu 

entender, à vadiagem e à prostituição. 
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Ao assumir, no leito de morte do pai de Paulina, o compromisso de vir a desposá-

la, Tomás traz para si e para sua mãe uma questão de ordem moral: o valor inestimável da 

consciência, a qual  deveria falar sempre mais alto: 

— É uma dívida sagrada, minha mãe — continuou Tomás — contraí-a 
junto ao leito de um moribundo, e sobre a cabeça de uma órfã; contraí-a 
invocando o nome daquele que parece dacolá olhar-me e compreender-me 
— e apontava para o retrato do pai; depois continuou mais baixo: — 
Contraí-a inspirado pelo amor.[...] 
— É promessa sagrada, meu filho. Há de cumprir-se. (DINIS, 1990, p. 
152).  
 

Por maior que seja a sua abnegação, a resposta de D. Margarida à interpelação do 

filho dileto é por si só surpreendente, uma vez que a efetiva intervenção materna só era 

exigida na autorização para o casamento de filhos menores. A viúva não se dá por vencida 

e cobra de Tomás o atendimento ao desejo do falecido pai, para que prossiga nos estudos, 

uma de suas apreensões. Como Maria Aparecida Santilli destaca: 

O cuidado com as exterioridades, muito próprio das sociedades mutáveis 
como as burguesas, onde as condições econômicas são instrumento de 
fluência, vai justificar o comportamento dos velhos, enquanto os moços 
indicam já uma nova linha de idéias e de posições que antecipam futuras 
estruturas sociais, ou são germes destruidores da estrutura vigente. 
(SANTILLI, 1967, p. 62). 
 

Para alcançar o seu quinhão de felicidade,Tomás também terá de transigir e aceitar 

as condições que D. Margarida lhe apresenta. Ele parte para a sua formação na Europa, de 

onde retorna cinco anos depois. Paulina, por conta do compromisso assumido, é ―adotada‖ 

por D. Margarida. A delicada operação para a união dos enamorados torna-se possível a 

partir de uma negociação em família. Como Sérgio Nazar David observa: 

Há também em Júlio Dinis amores sinceros, paixões ardentes, desejos de 
mudar a sociedade, de sair da sujeição. E, a partir disto os personagens 
movem-se, agem, tecem acordos, aguardam às vezes o melhor momento 
para este ou aquele passo; ou seja, planejam, sabem contar com o tempo, 
atuam em função do que desejam e procuram os caminhos possíveis fora 
da vitimização [...]. (DAVID, 2007, p. 70). 
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Tomás e Paulina sofrem com a separação. Mas a resignação de ambos é estratégica, 

porque a promessa de Tomás acena lá adiante. Com o retorno do jovem graduado, casam-

se, solução a que Júlio Dinis quase sempre recorre nos episódios de mobilidade social. O 

conflito nasce da impossibilidade do amor, por diferenças de classe, mas no âmago do 

conflito está também a possibilidade da superação, porque o amor é puro, correspondido e 

os amantes não apresentam nódoa. Como indica Maria Aparecida Santilli: 

Sob o aspecto do documentário e do fato psico-social, [Júlio Dinis] 
representa a mobilidade social baseada num processo consciente de 
eliminação de preconceitos de classe e isto se faz visível, porque tais 
preconceitos não encontram raízes nas predisposições inatas dessas 
criaturas (...). (SANTILLI, 1967, p. 58). 
 

Quando pensamos que — objetivo alcançado — a narrativa há de chegar ao fim, 

percebemos que, ao cabo de alguns meses, a vida no campo principia a entediar Tomás, 

Deseja alguém para compartilhar as suas reflexões, ―verdadeiras expansões de um homem 

de talento que de ordinário se vê obrigado a sufocá-las.‖ (DINIS, 1990, p. 173). Apesar de 

usufruir do amor conjugal e dar vazão ao desejo, ele confidencia que ―isso não tira que a 

desejasse animada pela luz da educação.‖ (DINIS, 1990, p. 176). Ele é um novo tipo de 

homem, forjado segundo os códigos da modernidade, com ilustração suficiente para olhar 

Portugal sob outros ângulos e dividir as suas novas ideias com a parceira. 

E, no entanto, a senhora de Entre-Arroyos se encarregara ela própria da formação 

da noiva, levando-a para viajar durante os anos em que Tomás estivera fora. ―D. Margarida 

não poupou despesas para tornar Paulina perfeita nas artes e nas línguas. [...] Dentro de 

cinco anos Paulina era digna de Tomás (DINIS, 1990, p. 181). Percebe-se então que, apesar 

da concepção ajustada à contemporaneidade, abrindo janelas que até então se encontravam 

fechadas. Júlio Dinis não conseguiu escapar do dogmatismo da educação subscrita pelo 

gênero.  
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Tomás é brindado com uma formação integral para poder utilizar o máximo de sua 

capacidade intelectual. Paulina, também passa a ocupar, pelo casamento, um novo patamar 

social. O processo educativo pule um diamante bruto. Mas o que lhe é destinado — 

aprender música, literatura, conhecimentos gerais — é o suficiente para que estabeleça com 

seu marido uma relação de complementaridade, pois, como atesta, por fim, o narrador, ―a 

inteligência de Paulina só precisava de asas para voar ao lado da sua. Era um espetáculo 

interessante vê-los agora librarem-se no espaço e pairarem nas mais elevadas regiões (...)‖ 

(DINIS, 1990, p. 182). De certa forma, o resgate intelectual de Paulina é um ato de justiça 

social. 

O final feliz fica assegurado, mas as marcas ideológicas permanecem indeléveis, 

mesmo após fecharmos o livro. Podemos aventar duas hipóteses para o encaminhamento 

que a autor dá à narrativa. Júlio Dinis chegou a assumir uma voz feminina, sob o 

pseudônimo de Diana de Aveleda, para fazer uma defesa ―orgânica‖ da condição da mulher 

oitocentista. Entretanto, não teria conseguido fugir da sua própria formação burguesa e não 

avançara a ponto de pensar numa formação igualitária que contemplasse homens e 

mulheres, enquanto seres integrais. Ou, prevalecendo o seu progressismo moderado, talvez 

Júlio Dinis conformasse o público-leitor (com predominância feminina) ao que era possível 

na sociedade da época, por meio de seus ‗livros-instrumento‘, como ele próprio os 

denominava, empenhado que estava em difundir a sua pedagogia social, demonstrando que 

saber transigir também tinha o seu valor em uma sociedade dada a enrijecimentos de toda 

ordem (DAVID, 2007, p. 107-110). 

 

CONCLUSÃO 
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Júlio Dinis e outros intelectuais que atravessaram o período romântico liberal 

trouxeram para o uso corrente palavras como ilustração, progresso e civilização, ressignificadas 

pela França revolucionária. Consequentemente, a educação figuraria como uma de suas 

preocupações. Tratava-se de discussão emergente, frente ao analfabetismo da maioria da 

população, que não dispunha de instrumental adequado para usufruir das parcas 

oportunidades ligadas à cultura. Travessia difícil, como atesta Flausino Torres: ―Em 1890 

— veja-se 70 anos depois da Revolução liberal! — ainda há 79 por cento de analfabetos, 

embora em Lisboa seja apenas de 46 por cento.‖ (TORRES, s.d., p . 168). Júlio Dinis 

bebeu nas fontes liberais, moldando a sua escrita enquanto um instrumento de pedagogia 

social, a qual pretendia fazer chegar a pessoas de todas as classes. 

Esta resenha termina por contemplar as mães retratadas por dois dos nossos mais 

emblemáticos escritores do período. São mães que matam e morrem e outras que diante da 

força não encontram argumento. Mas há também mães que encontram a força na 

adversidade, mães, chefes de família e outras que em meio a tantas regras e fórmulas 

encontram o tom para transitar versáteis, autônomas, bem-sucedidas.  

As famílias são as mais diversas, desde as monoparentais até as nucleares 

complexas, todas (ou quase todas) observadas, descritas e recriadas por Julio Dinis e 

Camilo Castelo Branco, deixando implícito que, apesar do formato algo engessado que o 

Oitocentos se propunha a conservar, as conformações, deformações e reformas se 

multiplicavam.  

Em meio à Regeneração, essas diferenças ficaram mais patentes e mesmo as 

expectativas em relação à família, à pátria e ao mundo foram se ampliando. Desde a aposta 
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incondicional no papel regenerador da nova política, nos anos 50, que Júlio Dinis encarna 

em suas narrativas, até o desencanto do fin de siècle, que Camilo Castelo Branco tão bem 

captura, fato é que ambos alargaram os horizontes do leitor burguês e oportunizaram que, 

no campo ficcional, novos caminhos pudessem ser palmilhados pelas mulheres 

oitocentistas, enquanto sujeitos da própria história.  
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A EMERGÊNCIA DA CABOVERDIANIDADE: A REVISTA CLARIDADE E O 
PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO NA LITERATURA CABO-VERDIANA 

 
 

Elisangela Aparecida da Rocha1 
 
 
 

O objetivo da atividade intelectual é promover 
a liberdade humana e o conhecimento. 

(Edward Said)  
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a identidade não pode ser entendida 

como um conceito dado a priori. Enquanto processo, identidade é algo a ser construído, um 

esforço, um objetivo: “... como uma coisa que ainda se precisa construir do zero ou 

escolher entre alternativas e então lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais” (2005, p. 

22). No movimento claridoso em Cabo Verde e, mais especificamente o instrumento de 

propagação dos ideais defendidos pelo grupo, a revista Claridade, o esforço e objetivo para 

a gênese da caboverdianidade são aspectos latentes. A revista surge no contexto cabo-

verdiano como um marco de modernidade que se apoia num modelo brasileiro de 

autonomia literária e política, mas alicerçado num forte sentimento de pertença em relação 

ao seu espaço, seja ele geográfico (regional) ou cultural permeando textos literários e 

estudos sobre organização social, literatura e folclore do arquipélago. 

 

 

                                                        
1  Doutoranda em Estudos Comparados de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da 
Universidade de São Paulo, bolsista da FAPESP. 
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1. A INTELECTUALIDADE CRIOULA 

 

Tradicional e o moderno são elementos que convivem no discurso da revista, 

sempre com o intuito de reforçar a autonomização de um discurso identitário: o tradicional 

é o caminho para inaugurar o novo, a nova literatura cabo-verdiana, que apreende o espaço 

geográfico à luz da representação dos modernistas regionalistas brasileiros. Manuel Brito-

Semedo (2006) explica-nos em seu livro, A construção da identidade nacional: Análise da 

imprensa entre 1877 e 1975, que o processo de construção da identidade de Cabo Verde 

está associado ao processo de tomada da consciência da crioulidade, sobretudo pela 

intelectualidade do arquipélago, que se inicia muito antes da independência, e que atuará 

como mote para as lutas de libertação. A ênfase na apresentação de aspectos culturais e 

regionais das ilhas ou o mergulho no chão crioulo traçará bases para estabelecer a chamada 

caboverdianidade. Brito-Semedo, em seu estudo, apresenta a formação de uma elite letrada 

no arquipélago como fundamental para o desenvolvimento deste processo de identificação 

e destaca 3 fatores que contribuíram; a existência primeiramente das escolas mantidas pela 

igreja e posteriormente a instrução publica, por volta de meados de 1800, a presença 

significativa de europeus intelectuais  no arquipélago  e em terceiro a emigração (recursos 

para custear a educação dos filhos), o passo seguinte foi criar meios para expansão dessa 

elite letrada. O surgimento do meios de  divulgação cultural foi uma maneira da 

intelectualidade crioula atuar social e politicamente.   

... muito cedo, houve uma elite instruída em Cabo Verde, que via na 
escola o mais eficaz veículo de ascensão social. Esta elite constituiu o 
embrião, o qual, pelas sucessivas medidas régias, deu origem à 
emergência da primeira “verdadeira” elite intelectual, que viria a ser a 
força impulsionadora inicial do nacionalismo cabo-verdiano (p. 126). 
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Quando publicada pela primeira vez em 1936, a revista Claridade aparece no 

contexto caboverdiano como instrumento de veiculação de ideias modernas em diálogo 

com o tradicional, com o intuito de fundar o novo, a genuína literatura crioula. Desse 

modo, a Claridade foi o passo inicial para o surgimento de outras revistas e movimentos 

culturais do arquipélago, dentre os quais podemos destacar a revista Certeza, periódico de 

divulgação de movimento homônimo. 

Referindo-se a Claridade, Baltasar Lopes diz, “Tínhamos de intervir. Mas, nas óbvia 

impossibilidade de emprego de meios de acção direta, que opção nos restava? Também 

obviamente seria a imprensa nossa arma . Todavia, para nós, não existia em Cabo Verde 

imprensa no sentido jornalístico da palavra. Nestes termos, o caminho possível seria 

criarmos a imprensa, mediante a fundação de um jornal, que seria nosso órgão de 

combate.” (LOPES, 1986, p. XXII).    

Assim, a imprensa em Cabo Verde, instrumento de veiculação dos ideais da 

intelectualidade crioula, assume essa feição de “órgão de combate”, emprestando o termo 

cunhado por Baltasar Lopes, combate da dominação e do abandono. Assolado por diversas 

crises, em sua grande maioria, provocadas pelas secas constantes, fatores de ordem várias 

tornaram o arquipélago propício para a luta pela autonomia.  

Cabe-nos refletir a respeito do grupo que materializou os ideais propostos para a 

gênese da caboverdianidade, o intelectual. Podemos mencionar personalidades como 

Manuel Lopes, Baltasar Lopes. Jorge Barbosa, Gabriel Mariano, para citar apenas alguns 

dos sujeitos que pensaram a situação de Cabo Verde e propuseram uma pauta de discussão 

acerca da literatura, politica, aspectos sociológicos, econômicos e tantos outros que em  um 

primeiro momento materializados na revista evidenciaram aspectos constitutivos da 
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cultura, e aqui nos interessa mais especificamente acabaram por materializar-se na 

produção literária do arquipélago.  

Edward Said, em sua obra Representações do Intelectual, após comparar os 

diferentes conceitos de intelectual, reflete sobre o papel deste na sociedade moderna e faz 

uma importante análise de como os movimentos da história moderna estão intimamente 

relacionados à formação intelectual, o que justifica também o significativo interesse de se 

estuda-los histórica e sociologicamente, “Não houve nenhuma grande revolução na história 

moderna sem intelectuais; de modo inverso não houve nenhum movimento contra-

revolucionário sem intelectuais” (p. 25), e ainda, sobre o que entende ser um intelectual, “.. 

indivíduo dotado de uma vocação para representar, dar  corpo e articular uma mensagem, 

um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou opinião para (e também por) um público” 

(Idem, p. 25). 

 

2. A CONSCIÊNCIA DA CABO-VERDIANIDADE 

 

O artigo “Tomada de Vista” do claridoso Manuel Lopes, publicado no primeiro 

número da revista Claridade, em 1936, apresenta reflexões sobre Cabo Verde e seu povo 

que podemos identificar como os aportes de sua obra ficcional e assim, ponto de 

sustentação do pensamento intelectual presente na revista e que iria se refletir na produção 

literária posterior, ou seja, na formação da literatura cabo-verdiana. Aspectos como a luta 

contra o ambiente hostil, esterilidade da terra, o conflito com esse ambiente, o querer partir 

e ter de ficar, e ter de partir e querer ficar, as limitações impostas pelo colonialismo, o 

sentimento nostálgico do cabo-verdiano espalhado pelo mundo,  a morna  como  tradução 
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do estado de espírito dos sujeitos do arquipélago são apenas alguns aventados por Manuel 

Lopes em seu artigo. 

O texto de Manuel Lopes ilustra o conteúdo, por assim dizer, programático da 

revista, os elementos apresentados constituem a vida no arquipélago e passariam então a 

fazer parte das produções literárias claridosas e pós-claridosas. No terceiro número, 

publicado em 1937, Manuel Lopes retorna com suas “Tomadas de vista”, mas agora mais 

preocupado  especificamente com os aspectos físicos do arquipélago e como isso se reflete 

no  comportamento do cabo-verdiano, o heroísmo na luta com a natureza, a necessidade 

de emigrar, tocando no que viria a ser, no âmbito da produção literária claridosa, um dos 

grandes debates da literatura cabo-verdiana, o evasionismo, objeto de crítica das gerações 

de poetas posteriores que acusaram os claridosos de evasionistas, “Evasão, será então a 

solução comum, assim como inquietação, o resultado último também comum. Ambos 

divisores comuns, com o lógico parentesco dos divisores comuns. Desta feita temos, à peu-

près, a genealogia “psico-física” dos caboverdeanos”. (p.10). O poema “Écran” publicado 

por Manuel Lopes ainda no primeiro número da Claridade já antecipa este sentimento do 

cabo-verdiano, que Manuel Ferreira (1985) analisa na apresentação da edição comemorativa 

da Claridade, “A chamada „evasão‟ textual da Claridade outra coisa não era do que o 

recurso inconsciente contra a reclusão sem esperança. Funcionava como um protesto 

contra as condições limitativas impostas pela sistema colonial”.   

Outro elemento das discussões de Manuel Lopes, assim como no primeiro artigo, é 

a Morna cabo-verdiana. A Morna é tomada pelo romancista como mote para o 

questionamento acerca da tristeza ou alegria do povo do arquipélago,  
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É verdade que a morna presta-se a exprimir os mais variados estados de 
alma, prende-se aos movimentos, às circunstâncias, ela é, como o povo 
que a criou, plástica e maleável. Quando oiço tocar a morna, fica em 
mim esta interrogação: é triste ou alegre o povo que criou esta música? e 
ao mesmo tempo vem-me a memória este título dum capítulo de Jorge 
Amado: “Uma toada triste que vem do mar...” (1936, p. 10).  
 
 

Diante dessas tomadas de vista, como não nos lembramos de seu importante texto 

Galo Cantou na Baía em que descobrimos o nascimento da morna tal qual o nascimento da 

Vênus das espumas do mar? Ou de sua obra-prima “Flagelados do Vento Leste”, o retrato 

do homem castigado pela seca e pela fome? O que reflete a historicidade da práxis do 

intelectual. 

Diferente do que conhecemos do movimento modernista brasileiro, nas palavras de 

Manuel Ferreira, a Claridade não tinha um manifesto, um ideário expresso, mas, 

 

 O Manifesto da Claridade, no entanto, estava lá. Na poesia, na ficção, 
nos textos em crioulo, na linguística, na meditação sociológica, 
antropológica, do homem cabo-verdiano, no registro folclórico: tudo 
orientado para o universo crioulo, para o desenvolvimento de si próprio 
em relação com o outro (1988, p. LXIV). 
 
 

A intelectualidade que teve na revista o espaço para falar da angústias de seu povo, 

o fez de modo a mostrar que o dilema ilhéu diante da seca, da imigração, da dolência de sua 

alma e sobretudo diante do sistema colonialista opressor, também estava presente nas 

manifestações culturais e literárias do arquipélago. 

A proposta da revista Claridade foi de uma travessia rumo à consolidação de um 

projeto cultural e literário que, inevitavelmente, abalaria também os aspectos sociais e 

políticos das ilhas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tomada de consciência de sua identidade, ainda regional, foi o ponto de partida 

para que se lançassem as bases para o pensamento nacionalista cabo-verdiano, o 

regionalismo da geração da Claridade marcou o “fincar os pés” em solo crioulo. O 

desenvolvimento da consciência regional torna-se uma maneira dos intelectuais cabo-

verdianos mostrarem que Cabo Verde não faz parte do ideal unívoco defendido por 

Portugal e o posicionamento literário, social e político concretiza esse processo. A opção 

do grupo Claridade não foi a de confronto direto, mas sim utilizar de meios legais e 

autorizados para enfrentar o sistema na defesa dos interesses do povo, sobretudo de sua 

cultura. 
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LITERATURA E IDENTIDADE NACIONAL: UM OLHAR PELO AVESSO 

 

Emanuelle Rodrigues dos Santos1 

 

 

 O presente trabalho, resultado de uma pesquisa mais ampla que aborda as 

representações literárias da nação e da identidade nacional nas literaturas nacionais dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa – ou PALOP, compreendendo os países: Angola, 

Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Princípe – parte da análise de dois 

romances moçambicanos: O sétimo juramento de Paulina Chiziane e Campo de trânsito, e João 

Paulo Borges Coelho. Publicados nos anos 2000 e 2007, respectivamente, os romances 

representam a nação e a identidade nacional de maneira problematizadora. Assim, tento em 

vista a importância dos temas nação e a identidade nacional no estudo das literaturas africanas 

em língua portuguesa desenvolvidos no Brasil, este artigo tem com o objetivo contribuir na sua 

discussão na medida em que busca repensar essas questões na contemporaneidade do presente 

momento histórico. 

  

1.  

A construção da nação é um dos principais eixos temáticos em torno do qual as 

literaturas dos cinco países que formam os PALOP floresceram. Engajada com o movimento 

nacionalista de libertação do poder colonial português, a literatura foi para os PALOP um 

                                                           
1 Doutoranda na Universiteit Utrecht, Holanda e bolsista da CAPES, Brasil. 
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modo de representação artística a partir do qual se imaginavam as nações, complementando, 

no nível ideológico, os esforços dos nacionalistas envolvidos na luta pela libertação colonial, e 

posteriormente, de formação nacional. O papel da literatura a formação da comunidade 

imagina que dá origem à nação – cimento ideológico tido como necessário à sustentação do 

estado – já foi ricamente discutido no campo das letras a partir das elaborações de Benedict 

Anderson, no seu clássico Comunidades Imaginadas, de 1983, um posicionamento teórico que se 

constitui como uma das principais chaves de leitura das literaturas africanas escritas em 

português no Brasil. 

 Entretanto, é possível afirmar que a articulação entre literatura e nação, emoldurou não 

apenas a recepção dessas obras de ficção pela academia brasileira, mas também, seu contexto 

de concepção. Almícar Cabral, na sua intervenção junto à reunião de Peritos sobre noções de 

raça, identidade e dignidade da UNESCO em 1972, intitulada “O papel da cultura na luta pela 

independência” afirma que:  

 
É a resistência cultural que, num determinado momento, de acordo 
com os factores internos e externos que condicionam a evolução da 
sociedade em questão, assim como as suas relações com a potência 
colonial, pode assumir novas formas (políticas, económicas, armadas) 
para contestar o domínio estrangeiro. (CABRAL, 2008, p. 211).  
 
 

Dessa maneira, é na sua qualidade de manifestação cultural que a literatura foi um dos 

principais meios de expressão dos intelectuais africanos envolvidos na luta em favor da 

independência e contra o colonialismo português. Costa Andrade, poeta e intelectual angolano 

engajado na luta pela independência afirmou nos seu discurso de 1966 (publicado 
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posteriormente em 1980) que “a cultura angolana está, através da literatura e de outros meios, 

engajada no processo revolucionário da luta pela libertação” (ANDRADE, 1985, p. 60). 

 A partir daí, sua recepção no mundo acadêmico brasileiro não poderia ser diferente. As 

literaturas africanas escritas em português chegam à universidade brasileira, no início dos anos 

setenta, como um sopro de ar fresco num ambiente acadêmico abafado pelo poder opressivo 

da ditadura militar. Mais do que revelar semelhanças culturais profundas e constantemente 

ignoradas entre o Brasil e a África de língua oficial portuguesa, essas literaturas traziam 

também o grito da luta possível contra o opressor consubstanciada na forma literária. A 

figuração da nação e da identidade nacional como temas dessas novas narrativas – embaladas 

por uma pensamento filosófico pós-moderno tal como encontramos nos trabalhos de teóricos 

com Michel Foucault – abriram toda uma perspectiva interpretativa do texto e do discurso, ao 

qual se refere Benjamim Abdala quando diz:  

 
Nesses enlaces de solidariedade, procuramos dar destaque à 
emergência literária dos países africanos recentemente independentes 
do estatuto colonial. Mais do que engajamento do cidadão-escritor, 
motivava-nos o engajamento que se configura artisticamente numa 
nova forma, na palavra escrita, que se fazia ponto de encontro entre a 
vanguarda ideológica e a vanguarda literária. A análise do sentido 
político subjacente a essas produções da modernidade levou-nos a 
esboçar considerações sobre como essas formulações discursivas, em 
nível consciente ou inconsciente, se tornam elemento estruturador do 
texto artístico. (ANDRADE, 2007, p. 16). 

 
 Ainda que tenha emergido de maneira diversa em cada um dos cinco países que 

compõe o bloco à que a crítica costuma chamar de PALOP, é possível notar que o texto 

literário engajado com a luta pela libertação e com a construção da nação, marca um período 
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que se estende aproximadamente dos anos 50 ao inicio dos anos 80 2. A partir deste momento, 

é possível notar a emergência, cada vez maior, de obras que não apenas exaltam a nação e a 

identidade nacional, mas que também passam a olhar criticamente o tipo de estado que o 

movimento revolucionário veio a forjar. Nesse momento em que o sistema colonial deixa de 

ser o inimigo comum, acerta concepção maniqueísta que tinha como premissa o “colonizado” 

versus o “colonizador” deixa de existir e passar a dar lugar a um questionamento das estruturas 

políticas e sociais internas. Com o passar dos anos e com a abertura política e econômica dos 

PALOP que têm lugar nos início dos anos 90, uma crítica mais mordaz e direta da sociedade 

passa a ser feita, estimulando um olhar da nação e da identidade nacional nas suas costuras 

internas, ou como chamamos neste breve ensaio: pelo seu avesso. 

 

2. 

 Ainda que um crítico assíduo dos estudos pós-coloniais, é justamente Arif Dirlik que 

oferece a ancoragem teórica para a reflexão pós-colonial da representação da identidade 

nacional que propomos neste breve estudo. A crítica materialista do ensaísta turco, tal como 

vemos no seu famoso “The postcolonial aura: third world critiscism in the age of global 

capitalismo” [A aura pós-colonial: a crítica do terceiro mundo na era do capitalismo global] de 

1994, causa polêmica no meio acadêmico, na medida em que afirma que os estudos pós-

coloniais se caracterizam como um exercício teórico elitista desconectado das realidades sociais 

dos povos acerca dos quais teorizam e, mais ainda, quando acusa os teóricos deste campo do 

                                                           
2
 De acordo com a periodização proposta por Pires Laranjeira, 1995. 
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saber de justamente servirem o sistema econômico e cultural hegemônico que deveriam 

criticar. Entretanto, apesar de uma argumentação que se mostra manca e apressada na opinião 

de muitos críticos do trabalho de Dirlik, tal como Stuart Hall no seu “Quando foi o pós-

colonial? Pensando no limite”, passados mais de quinze anos da publicação do polêmico 

ensaio em questão, encontramos posições mais calmas e fundamentadas em ambos os lados, 

constituindo uma crítica que veio para enriquecer as múltiplas perspectivas que nos abrem os 

estudos pós-coloniais. 

 Em meio aos argumentos contraditórios e conclusões questionáveis presentes no 

pensamento de Dirlik é possível concluirmos, tal como Stuart Hall que “Dirlik aponta, de 

forma convincente, uma série de lacunas na episteme pós-colonial (HALL, 2008, p. 117). 

Dentre elas, a que mais nos ajuda a compreender as representações indenitárias encontradas 

nos dois romances moçambicanos que pretendemos analisar é  aquela que o teórico chamou 

de colonização nacional no seu ensaio “Rethinking colonialismo: globalization, postcolonialism 

and the nation” publicado em 2002.  

 Ancorado na premissa teórica de que a ideologia colonialista não acabou com o alcance 

da independência, Dirlik nos ajuda a compreender que há, nos países libertados do controle 

colonial em meados dos nos 70, uma continuação da prática colonialista pela elite nacionalista 

revolucionária que veio a configurar os quadros governamentais dos estados independentes. 

Mesmo que o questionamento do teórico parta de uma premissa discutível acerca da duração 

do colonialismo – o autor prefere o termo colonialismo moderno ao termo globalização para 

descrever a presente fase do capitalismo –, seu questionamento se faz importante para a 
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compreensão do atual estado de coisas que molduram a questão identitária, tal como vemos 

nos romances de Paulina Chiziane e João Paulo Borges Coelho.  Ecoando Fanon na sua 

famosa formulação com a qual abre Os condenados da terra de que a “descolonização é sempre 

um processo violento” (FANON, 1963, p. 35)3, Dirlik recupera aquilo que ele denomina 

contradições do anticolonialismo e que, segundo ele, balizam uma certa reorientação nos estudos 

pós-coloniais que se ocupa de compreender as falhas dos regimes de governo instaurados após 

a independência. Segundo o autor, a 

 
Descolonização foi um processo permeado pela violência do colonialismo, no 
qual o anticolonialismo somente poderia atingir seus objetivos usando contra 
o colonialismo as suas próprias armas de violência. Sob essas circunstancias, 
as contradições do anticolonialismo tiveram que ser suprimidas a fim de 
conferir à luta alguma chance de sucesso. Esta foi a tragédia da 
descolonização que agora aparece como seu problema. Seus resultados têm 
sido o inverso do que buscavam: as contradições, emergindo para a superfície, 
colocam em questão tanto entendimentos prévios do colonialismo quanto das 
lutas anticoloniais que as formaram. (DIRLIK, 2002, p. 434).4 

  

No tocante à discussão proposta por esse trabalho, a contradição anticolonial que se 

desenha com clareza e que une tanto os universos de Campo de Trânsito como de O Sétimo 

Juramento se cristaliza no problema da homogeneização cultural promovida pela colonização 

nacional. Esse processo, subjacente ao projeto de criação do homem novo moçambicano 

                                                           
3 Citação completa no original, em inglês: “National liberation, national renaissance, the 
restoration of nationhood to the people, commonwealth: whatever may be the headings used 
or the new formulas introduced, decolonization is always a violent phenomenon”. 
4 Citação no original, em inglês: “Decolonization was a process fraught with the violence of 
colonialism, where anticolonialism could achieve its goals only by turning against the 
colonizers their weapons of violence. Under the circumstances, the contradictions of 
anticolonialism had to be suppressed if the struggle were to have any chance of success. This 
was the tragedy of decolonisation, which now appears as its futility. Its results have been the 
reverse of what it intended: the contradictions, emerging to the surface, call into question both 
earlier understandings of colonialism and the anticolonial struggles they informed.” 
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constitui no que Dirlik descreve como “apagamento (ao menos na intenção) das culturas locais  

e a promoção de uma cultura nacional homogênea que iria prover a nação com identidade 

cultural” (DIRLIK, 2002, p. 436). A criação de uma cultura nacional homogênea, ainda que 

pouco problematizada no tocante aos estudos literários da África de língua oficial portuguesa, 

figura como condição primordial para a construção da nacional levada ao cabo pelo 

empreendimento anticolonial. Almícar Cabral, ainda no seu texto citado anteriormente, no qual 

afirma que “a luta pela libertação é a mais complexa expressão do vigor cultural do povo, da 

sua identidade e da sua dignidade” (CABRAL, 2008, p. 236) deixa claro que a questão cultural 

aqui é trabalhada no nível da aculturação na medida em que afirma que a fim de se alcançar a 

unidade política e moral das diversas categorias  sociais que formam a nação é preciso que se 

dê “a liquidação progressiva dos vestígios da mentalidade tribal e feudal, a recusa das regras e 

dos tabus sociais e religiosos incompatíveis com o caráter racional e nacional do movimento de 

libertação” (CABRAL, 2008, p. 231). 

Frente às afirmações de Cabral – lembrando o texto que citamos foi escrito como 

contribuição para a reunião da UNESCO que discutia noções de raça, identidade e dignidade 

em 1972 – é impossível negar o caráter autoritário, e por que não dizer, violento, através do 

qual as questões culturais foram manejadas pelo movimento nacionalista que liderou a luta 

anticolonial contra o colonialismo português. No que se refere especificamente a Moçambique 

o trabalho do Prof. José Luís Cabaço intitulado Moçambique: identidades, colonialismo, libertação 

descreve o projeto de identidade nacional desenvolvida pela FRELIMO: 

 
A proposta identitária da FRELIMO se consubstanciava no projeto da „criação 
do homem novo‟. O modelo projetado repudiava o „colonial‟, o „tradicional‟ e o 
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„homem novo‟ de Gilberto Freyre, preconizando a gradual convergência das 
identidades dos diferentes grupos étno-linguísticos numa realidade 
„modernizadora‟. A deslocação estrutural criada pela incorporação nas forças 
guerrilheiras e na organização do movimento nacionalista, com a implícita 
desestruturação das principais referencias tradicionais (ritos, símbolos, 
relações de parentesco, hierarquia, linhageria, etc.), representaria uma ocasião 
rara para que a multiplicidade de experiências de que os militantes era 
portadores se reorganizasse, através da prática da educação científica, nos 
valores nacionalistas, nos rituais militares, nos símbolos patrióticos, nas 
relações interpessoais de sociedade e camaradagem, na hierarquia e 
organização que a guerra impunha. (CABAÇO, 2007, p. 410). 

 
 

3. 

  

É justamente a Moçambique do homem novo que encontramos em O Sétimo 

Juramento e Campo de Trânsito. Obras que, em princípio, parecem não gozar de muitas zonas 

de contato, os dois romances revelam de muitos níveis de sentido – nesta obra de Chiziane, 

por exemplo, o tema do papel da mulher na sociedade moçambicana (temática presente em 

todo o trabalho da autora) tem ainda uma função central – podemos dizer que as duas obras se 

tocam na medida em que ambas retratam a trajetória de indivíduos perdidos, acuados entre 

suas próprias identidades e à figura do homem novo, contando a história silenciada de 

indivíduos submetidos a diferentes processos de homogeneização cultural inerentes ao 

processo de colonização nacional. 

Em O Sétimo Juramento (2000) de Paulina Chiziane, acompanhamos a saga de David e 

sua família, que divididos entre o mundo das tradições religiosas tradicionais de Moçambique e 

as católicas, representando o valor ocidental ao qual sua família, de condição burguesa, deve se 

agarrar. David, no romance, é o próprio homem novo. Lutou pela revolução e depois da 

independência goza do cargo de diretor numa empresa. Corrompido e egoísta, David faz parte 
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de uma burguesia revolucionária que deteve as posses dos meios de produção no país, 

inescrupulosamente exploradora da massa popular e zelosa na manutenção de sua posição 

econômica e social. Neste romance, o olhar do narrador se conecta a essa burguesia negra, 

traidora dos valores revolucionários e que se vê dividida entre os universos culturais ocidental e 

o tradicional africano, mas que não  revela traços de compromisso ideológico sistêmico – a 

consciência do capitalismo ou do socialismo não aparece no romance. Essa burguesa transita 

entre o discurso e o vocabulário revolucionário e a luta diária de sua causa egoísta, usando o 

primeiro para conseguir o segundo. Numa das digressões do narrador onisciente sobre essa 

burguesia, temos outra perspectiva do homem novo um tanto diversa da que vemos no 

trabalho de Cabaço: 

No país, nas recentes cruzadas pela criação do homem novo, 
realizou-se a inquisição revolucionária. Ao contrário da Europa, aqui, 
os templos e os objetos do culto é que conheceram a fogueira, 
enquanto as bruxas eram presas, humilhadas e maltratadas. Pelos 
vistos, o esforço não vingou, pelo contrário, estimulou a tal ponto 
que doutores e intelectuais da nova geração senytem a liberdade de se 
intitularem bruxos, profetas e dominadores do invisível (CHIZIANE, 
2008, p. 46). 
 

A partir desse trecho podemos observar como a noção e os processos de identificação 

nacional foram fabricados a partir do movimento anticolonial. A representação literária, aqui, 

não apenas oferece um relato do processo violento de destruição da cultura autóctone presente 

no território moçambicano, mas também de como esse processo foi relativo. À elite dominante 

representada pela massa de “doutores e intelectuais da nova geração” é permitido tudo, 

principalmente ao exercício do proibido e do subversivo. Àqueles em posição subalterna, 

como é o caso das massas e das mulheres (mesmo as burguesas, tal como veremos através do 
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caso de Vera) o espaço da cultura tradicional é vedada pelas estruturas de poder político e 

social ao qual estão submetidos. 

É nesse universo que se encontra Vera, esposa de David, que na sua posição subalterna 

na sociedade moçambicana urbana, é quem mais sofre com a aculturação nacional que sua 

condição de burguesa lhe impõe. Sofrendo com um filho que, ainda adolescente, passa a 

manifestar uma conexão natural com o universo religioso africano através de visões que 

continuamente o perturbam, Vera se vê obrigada a procurar respostas nos mitos e nas religiões 

tradicionais moçambicanas, a que resiste: 

Faz uma profissão de fé e declara: creio apenas nos vivos, nos mortos 
não. Não creio nos falsos profetas, adivinhos, suspira, todos me 
sugerem que procure a verdade nos mistérios do oculto, mas eu, 
Vera, jamais entrarei na casa de um curandeiro por nada neste mundo 
(CHIZIANE, 2008, p. 26). 
 

Os escrúpulos de Vera, reforçados pela obediência ao marido na sua imagem de 

revolucionário, educado e burguês mantêm-na, juntamente com o filho, Clemente, presos a 

uma situação perturbadora pra qual a ciência não é capaz de encontrar respostas. 

Já David, por outro lado, infiel que à qualquer crença recorre à visitas secretas à 

curandeiros e termina por fazer um pacto com uma entidade do mal, Makhulu Mamba, 

assumindo um destino trágico que desconhecia. Ao final do romance, David, o revolucionário 

infiel e inescrupuloso no tocante à manutenção do seu poder econômico e social morre. Já seu 

filho, Clemente, introduzido finalmente ao mundo do curandeirismo pela mãe – que buscava 

não o salvamento do filho, mas da alma do marido - decide ele mesmo tornar-se curandeiro, 

sendo ele, após um ano de estudos, que retorna para redimir ao pai no leito de morte e salvar a 

irmã. 
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Este romance de Chiziane, nos mostra, portanto, a maneira subalterna através da qual 

as práticas religiosas africanas resistem no meio urbano da Moçambique independente 

governada pelo tipo que homem novo que representa a imagem de David. Ainda que prove a 

força religiosa capaz de organizar a experiência da mais larga faixa da população, visto que ao 

longo do romance somos informados de que não apenas os pobres das regiões rurais recorrem 

aos seus favores, mas também padres, acadêmicos e altos executivos, Chiziane nos mostras que 

as religiões de origem africana, seus mitos e suas práticas têm o valor depreciado na sociedade 

moçambicana urbana culta, o que impede a livre expressão desta religião que é também uma 

forma identitária. Olhando a identidade nacional representada pelo homem novo, no seu 

avesso, vemos, através do romance, não apenas o que a colonização nacional pretendeu criar – 

e, efetivamente, criou – mas também todo um universo de cultura religiosa que esforçou-se 

por descartar, através da convulsiva jornada de Clemente. Por outro lado, a figura de David é 

uma alegoria do pior que a tentativa de criação da cultura nacional pode criar na medida em 

que representa um oportunismo livre tanto no universo tradicional, quanto no nacional. Sem 

as barreiras morais de apropriação da tradição, nas quais não crê pela sua educação racional de 

“homem novo” e livre das barreiras sociais conferidas pelo sua condição de elite,  

João Paulo Borges Coelho, por seu turno, nos remete em seu romance, Campo de 

Trânsito (2007) de maneira mais enfática aos recursos do estado para a colonização nacional das 

diversas populações que compõe sua população.  

Construído de maneira alegórica num lugar sem nome, o romance não nos oferece 

grandes referências imagéticas ao território de Moçambique. Entretanto, sabemos tanto pela 
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preferência do autor quanto pela própria narrativa que o Campo de Trânsito faz uma clara 

referência aos Campos de Reeducação instaurados pelo governo moçambicano após a 

independencia. Mais do que referência ao importantíssimo fato histórico que representam os 

campos de reeducação, feita de maneira muito melhor e mais completa por pesquisadores 

como Omar Ribeiro Thomaz 5, a análise que aqui se desenvolve tem como foco a narrativa que 

nos traz a história de J. Mungau, que é preso e transferido ao Campo de Trânsito. 

Tal como sabemos pela voz do narrador onisciente, o Campo de Transito, juntamente 

com os Campos Antigo e Novo são campos nos quais os prisioneiros tem uma lição a 

aprender. Administrados pela figura maior do Diretor, que representante do Estado, os 

prisioneiros aprendem a desistir de suas individualidades. Tratados por números 

(correspondentes ao da localização de suas casinhas de zinco), os prisioneiros do campo são 

despojados de suas vidas individuais a fim de aprenderem a existir como coletivo, tema da 

primeira aula que Mungau – então chamado de 15.6 tem com o professor, e seu mais aplicado 

aluno, o 13.2, na qual aprende que 

„A singularidade é uma categoria forçosamente limitada‟, diz o 13.2. 
„Portanto, uma união de singularidades só poderia resultar numa 
singularidade que, embora maior, continuaria a ser também ela 
limitada. Na definição do colega falta um aspecto fundamental, que é 
o da transformação . Uma coletividade é, isso sim, uma união de 
singularidades transformadas!‟ (COELHO, 2007, p. 75). 
 

O romance nos apresenta, assim, um Estado que esmaga as diferenças individuais, as 

marcas identitárias de nomes, origens e culturas e apaga lembranças. O apagamento da 

                                                           
5 Para uma abordagem crítica acerca dos campos de reeducação ver: Thomaz, O. R. (2007). Campos, 
aparato repressivo e construção social do inimigo: notas sobre a cooperação da RDA em Moçambique. 
In K. C. Silva (Ed.), Timor Leste por trás do palco: cooperação internacional e a dialética da formação do estado (pp. 
383-416). Belo Horizonte: Editora da UFMG. 
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memória também é parte das funções do campo, mais precisamente do Campo Antigo, parte 

do complexo de três campos de responsabilidade do Diretor. Tal como explica o Chefe da 

Aldeia, subordinado do Diretor e encarregado deste campo 

Estes prisioneiros chegaram aqui com suas privadas e desprezíveis 
lembranças. Acusavam as autoridades de acontecimentos que hoje 
não fazem qualquer sentido. Aos poucos, contudo, vão chegando à 
tradição, a este sentido supremo que é sabermos todos de onde 
vimos, esta certeza de virmos todos do mesmo lugar. (COELHO, 
2007, p. 102). 
 

Nesta obra de ficção de João Paulo Borges Coelho a própria colonização das culturas 

pelo estado-nação se mostra como o tema central da obra. No campo onde foi confinado, 

Mungau aprende que os conceitos de liberdade e justiça foram também transformados para 

atender aos interesses da coletividade, por mais que com isso se tenha que sacrificar o 

indivíduo.   

Ainda que aqui o método e a envergadura política das narrativas analisadas neste breve 

trabalho pareça pender para lados diferentes, podemos encontrar, nos dois romances, a 

persistência da temática da opressão cultural operada pela ideologia nacional do estado 

independente em trabalhos tão diversos se faz significativa, na medida em que aponta para 

construções identitárias conflitantes e contraditórias, herdeiras de um processo ideológico de 

aculturação nacional que desprezou muito da importância das culturas locais, bem como o seu 

nível de enraizamento na cultura dos diversos povos de Moçambique, tal como aponta 

Cabaço: 

A FRELIMO subestimou o fato de que a „construção da unidade 
nacional‟ se fazia em estreita interação, sempre conflitual, com 
identidades já existente, as quais, na resistência cultural ao colonialismo, 
tinham desenvolvido mecanismos de defesa e iniciado processes de 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1670 
 

adequação em seus valores e seus sistemas simbólicos ao diálogo com 
a „modernidade‟. (CABAÇO, 2007, p. 416). 
 

4. 

Frente à exposição teórica seguida da breve análise da identidade nacional representada 

nos dois romances moçambicanos estudados tal como foi a proposta este trabalho, encerramos 

propondo algumas questões para a reflexão tais como: de que maneira pode-se, hoje, falar de 

uma identidade nacional moçambicana quando sabemos que muitos itens da cultura 

tradicional, ainda hoje, não tem espaço de expressão na sociedade?  

Essas perguntas, bem como a reflexão proposta, não têm como objetivo diminuir a 

importância ou apagar a necessidade do movimento nacionalista de libertação para o alcance 

da independência.  Nossa proposta, tal como sublinha Dirlik, é de simplesmente apontar 

contradições cujos traços podem ser encontrados tanto no político Campo de Transito quanto no 

sensível O Sétimo Juramento uma vez que, entendendo a literatura como modo crítico do 

conhecimento da realidade é seguindo suas pistas que podemos potencializar nosso papel 

como interventores em nossas sociedades. 
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DIÁLOGOS ENTRE BRASIL E CABO VERDE NA OBRA A FORTUNA DOS 
DIAS, DO CABO-VERDIANO JOSÉ VICENTE LOPES 

 
 

 
  Érica Antunes Pereira1  
 
 
  
  

Era 20 de dezembro de 2009. Fazia muito calor na cidade da Praia, capital de Cabo 

Verde, quando chegamos – quatro colegas e eu, acompanhados da coordenadora do Grupo 

de Estudos Cabo-verdianos USP/CNPq, Profa. Doutora Simone Caputo Gomes, hoje 

minha supervisora na pesquisa de pós-doutorado que desenvolvo na USP com bolsa 

FAPESP – ao apartamento do casal Marilene Pereira e José Vicente Lopes para um almoço 

domingueiro, com direito a feijoada e muito boa conversa.  

Se, neste texto, pretendo abordar a relação Brasil e Cabo Verde na obra de José 

Vicente Lopes, começo lembrando que ele, já em seu núcleo familiar, instaurou laços com 

o outro lado do Atlântico: sua esposa (também escritora) é brasileira de Minas Gerais. 

Além disso, o cabo-verdiano se formou em Jornalismo pela UFMG e publicou alguns 

poemas e contos que dialogam com Carlos Drummond de Andrade, Murilo Rubião, Adélia 

Prado e Guimarães Rosa, coincidentemente (ou não), todos mineiros. 

Natural do Mindelo, Ilha de São Vicente, é autor de trabalhos como Os bastidores da 

independência (História, 2000), Cabo Verde: as causas da independência (ensaios, 2003), A 

explicação do mundo (entrevistas, 2004) e Tarrafal-Chão Bom – memórias e verdades (entrevistas, 

2010). A fortuna dos dias, publicada em 2007 e sua primeira obra literária, é composta por 

                                    
1 Pós-doutoranda na Universidade de São Paulo (USP), com bolsa da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e supervisão da Profa. Doutora Simone Caputo 
Gomes para o desenvolvimento do projeto ―Travessias atlânticas: a literatura de Cabo Verde lê o 
Brasil‖. E-mail: erica.antunes@gmail.com. 
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dezoito contos, alguns anteriormente publicados em periódicos (como Ponto & Vírgula e 

Fragmentos) ou antologias (como Tchuba na Desert, de 2006) e outros inéditos. 

Em entrevista (ainda inédita) a nós concedida na referida ocasião de 20 de 

dezembro de 2009, José Vicente Lopes afirmou a sua preferência pela escrita de contos e, 

eventualmente, de ensaios e poemas, pondo-se distante da elaboração de romances ao 

declarar: 

Eu primo por uma escrita econômica, procuro evitar os excessos. O 
jornalismo, antes de mais, ensinou-me a lidar com a palavra, 
nomeadamente com a economia das palavras. Este é um exercício diário, 
porque para escrever uma matéria, preciso observar o espaço de páginas 
que tenho disponível. Isso se transfere, de alguma forma, para o 
exercício literário.  
 

De fato, os contos de A fortuna dos dias são curtos (econômicos) e apresentam uma 

fina ironia ao retratar a vida cotidiana do cabo-verdiano, bem como a situação do país. O 

autor se vale também da oralidade e, com alguma frequência, estabelece diálogos entre 

narrador e leitor, aproximando-os e tornando-os cúmplices para criticar o que foge às 

regras do bem comum.    

Para esta apresentação, elegi, de A fortuna dos dias, o conto "O sonho do senhor JB" 

(2007, p. 61-70), que traz como personagem o poeta cabo-verdiano Jorge Barbosa, conhecido 

pelo seu apreço ao Brasil e aos brasileiros, em especial a Manuel Bandeira, fato passível de ser 

verificado, por exemplo, nos poemas ―Você, Brasil‖ (1956, p. 57-69) e ―Carta para Manuel 

Bandeira‖ (1956, p. 53-54), ambos aludidos ao longo da narrativa.  

O tema, já prenunciado no título, é a impressionante capacidade de sonhar revelada 

pelo ―senhor JB‖, que, segundo o narrador, imagina-se em viagens a diversos lugares do 

mundo, mas tem predileção pelo Brasil, como se verifica no trecho a seguir: 
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Vez ou outra, o senhor Jorge Barbosa sonha que está no Brasil e fica 
radiante. Gosta particularmente do Brasil, onde, apesar de nunca lá ter 
posto os pés, tem inúmeros amigos, na sua maioria poetas como ele. Um 
dia sonhou que estava no Rio de Janeiro, na companhia do poeta e 
diplomata Ribeiro Couto, com quem se correspondia. Sonhou que 
ambos estavam numa tertúlia com Manuel Bandeira, Jorge de Lima, 
Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes e outros grandes 
poetas brasileiros. Juntos bebericavam chope, despreocupados, num bar 
de Copacabana, ao mesmo tempo que apreciavam as mulatas que 
passavam na avenida a caminho da praia. (LOPES, 2007, p. 64). 
 

Nos poemas ―Carta para o Brasil‖ (1956, p. 55-56) e ―Você, Brasil‖ (1956, p. 57-

69), que Jorge Barbosa dedica, respectivamente, ao antropólogo Gilberto Freyre e a Ribeiro 

Couto, diplomata brasileiro com quem mantinha correspondência e trocava livros, verifica-

se a vontade do poeta de conhecer as cidades e as paisagens do Brasil, vivenciando a 

cultura deste país que considera parecido com Cabo Verde. De ―Você, Brasil‖, destaco 

estes versos: 

Eu gosto de Você, Brasil, 
porque Você é parecido com a minha terra.  
[...] 
Eu já ouvi falar das suas cidades: 
A Maravilhosa do Rio de Janeiro, 
São Paulo dinâmico, Pernambuco, Baía de Todos-os-Santos,  
[...] 
Eu desejava fazer-lhe uma visita 
mas isso é cousa impossível. 
Queria ver de perto as cousas espantosas que todos me contam 
de Você, 
assistir aos sambas nos Morros,  
estar nessas cidadezinhas do interior 
que Ribeiro Couto descobriu num dia de muita ternura, 
queria deixar-me arrastar na onda da Praça Onze 
na terça-feira do Carnaval. 
Eu gostava de ver de perto o luar do Sertão, 
de apertar a cintura de uma cabocla 
— Você deixa? –  
e rolar com ela num maxixe requebrado.  
[...] 
Havia então de botar uma fala 
ao poeta Manuel Bandeira, 
de fazer uma consulta ao Dr. Jorge de Lima 
para ver como é que a Poesia receitava  
este meu fígado tropical bastante cansado. 
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José Vicente Lopes, portanto, extrai da poesia de Jorge Barbosa indícios para a 

arquitetura do conto ―O sonho do senhor JB‖ e, com sua verve jornalística e literária, cria 

situações bem-humoradas, como a disputa com poeta Jorge de Lima quanto às

qualidades femininas das mulheres brasileiras e cabo-verdianas: 

À dada altura, o senhor Jorge Barbosa e o seu confrade Jorge de Lima 
acabaram por se desentender quanto às virtudes da mulata brasileira e da 
badia do interior da ilha de Santiago. O cabo-verdiano dizia que as 
badias, cor de ébano, fartas de carne e olhos cor de mel, são mais bonitas 
e tentadoras do que as ―negas fulô‖, louvadas pelo seu xará brasileiro, e 
que estas são incapazes de rebolar como as cabo-verdianas... – e, dito 
isso, o senhor JB levantou-se, e pôs-se a caminhar como as badias do 
interior de Santiago, para espanto e deleite dos seus convivas, menos, é 
claro, de Jorge de Lima... E, vendo que este estava a perder a parada e a 
irritar-se com o seu amigo ―portuga‖, Ribeiro Couto teve de entrar na 
discussão para acalmar os dois Jorge. ―Bebamos mais um chope, à nossa 
amizade‖, sugeriu Ribeiro Couto, diplomático, ordenando de seguida ao 
garçon mais uma rodada da deliciosa cerveja para amainar o calor intenso 
que se fazia sentir e que deixava os cariocas à-vontade, quase nus, para a 
admiração do recatado senhor Jorge Barbosa, que, ainda assim, não 
deixava de se deliciar, de soslaio, com a beleza da mulher brasileira. O 
hedonista Vinicius de Moraes, para quem, em se tratando de mulher, 
beleza é fundamental, surpreendeu o hóspede cabo-verdiano nisso e 
murmurou, malicioso, para o companheiro ao lado: ―Portuga safado, 
esse amigo do compadre Ribeiro Couto!‖ (LOPES, 2007, p. 64-65). 
 

Na passagem citada, o contista empresta a imagem da ―nega fulô‖ do brasileiro 

Jorge de Lima, autor do poema ―Essa negra Fulô‖ (1997, p. 255-257), e, a partir dela, 

constrói a cena em que Jorge Barbosa surge como personagem hilária e gozadora, capaz até 

mesmo de rebolar para provocar o ―amigo‖. A diplomacia de Ribeiro Couto também é 

repercutida literariamente à medida que, em ―O sonho do senhor JB‖, ele tenta apaziguar o 

mal-estar ocasionado pela discussão oferecendo ―uma rodada da deliciosa cerveja‖. Outro 

brasileiro trazido à colação é Vinicius de Moraes, autor do poema ―Receita de mulher‖ 

(1987, p. 194), em que podem ser lidos os versos ―As muito feias que me perdoem/ Mas 
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beleza é fundamental‖, e que, no conto, maliciosamente, enxerga no senhor JB um 

―portuga safado‖. 

Esta personagem, aliás, é duas vezes referida como ―portuga‖, o que talvez 

demonstre o desconhecimento dos brasileiros com relação a Cabo Verde e, implicitamente, 

possa ser considerado uma crítica do autor a esse desnível da relação entre os dois países, 

mesmo no caso de imaginarmos que o encontro narrado tenha ocorrido (ou sido sonhado 

pelo senhor JB) antes de 05 de julho de 1975, data da independência cabo-verdiana. 

Finalmente, dada a simpatia de Jorge Barbosa por Manuel Bandeira e sua obra, José 

Vicente Lopes dedica um parágrafo inteiro ao autor pernambucano: 

É curioso que nesse sonho Manuel Bandeira, de cuja poesia o senhor 
Jorge Barbosa é admirador confesso, mostrou-se silencioso e distante o 
tempo todo, parecia até que estava em Samarkanda ou, melhor, em 
Pasárgada, onde, é suposto, todo o mundo é amigo do rei, cada homem 
tem a mulher que quer na cama que escolher... Solidário com todos os 
poetas sofredores do mundo, o vate cabo-verdiano sentiu piedade e ao 
mesmo tempo uma imensa ternura por Bandeira, a quem gostava de 
tratar por ―meu irmão atlântico‖, e prometeu a si próprio procurar a 
Estrela da Manhã para oferecê-la ao colega brasileiro, que era tísico, 
dono de um olhar triste e desamparado, cujo rosto era o sofrimento em 
pessoa. ―Tu me preocupas, Manuel Bandeira, meu irmão atlântico‖, 
chegou a dizer-lhe, da última vez que se cruzaram num sonho. 
 

No citado trecho do conto, são claras as referências aos poemas ―Vou-me embora 

pra Pasárgada‖ (2000, p. 66-67), que tem alguns de seus versos parafraseados, e ―Estrela da 

Manhã‖ (2000, p. 73-74). Além disso, há remissão ao poema ―Carta para Manuel Bandeira‖ 

(1956, p. 53-54), do próprio Jorge Barbosa, o senhor JB da narrativa, e que transcrevo na 

íntegra a seguir: 

Nunca li nenhum dos teus livros. 
Já li apenas 
a Estrela da Manhã e alguns outros poemas teus. 
Nem te conheço 
porque a distância é imensa 
e os planos das minhas viagens nunca passaram 
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de sonhos e de versos. 
Nem te conheço 
mas já vi o teu retrato numa revista ilustrada. 
E a impressão do teu olhar vagamente triste 
fez-me pensar nessa tristeza 
do tempo em que eras moço num sanatório da Suíça. 
 
Aqui onde estou, no outro lado do mesmo mar, 
tu me preocupas, Manuel Bandeira, 
meu irmão atlântico. 
 
Eu faria por ti qualquer coisa impossível. 
Era capaz de procurar a Estrela da Manhã 
por todos os cabarés 
por todos os prostíbulos. 
E eu ta levaria 
pura ou degradada até à última baixeza. 
 
Bateria de manso 
à porta dos teus apartamentos de poeta solitário 
ali na Avenida Beira-Mar do Rio de Janeiro. 
Terias qualquer pressentimento 
porque se fosses pôr o vitrola a funcionar 
riscarias o disco, 
se estivesses a escrever na máquina portátil 
deixarias o poema no meio. 
 
E virias abrir-me a porta. 
 
Então 
sem qualquer palavra 
passar-te-ia a Estrela da Manhã. 
 
Depois voltaria tranquilamente para a minha ilha 
no outro lado do Atlântico. 
E traria saudades do teu sorriso sem ressentimentos 
sem orgulho 
que eu descobriria naquele instante 
através da porta entreaberta. 
 

Publicado primeiramente em janeiro de 1947, no n. 4 da revista Claridade, e, 

posteriormente, com ligeiras modificações, na obra Caderno de um ilhéu, em 1956 (formato 

que adoto por se tratar de obra específica do autor), este poema comprova a afinidade do 

―vate cabo-verdiano‖ com a poesia e a figura de Manuel Bandeira.  
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José Vicente Lopes, portanto, tendo em vista a noção de intertextualidade, faz valer 

uma boa pitada de bom humor e do toque jornalístico que lhe é característico, congregando 

as literaturas cabo-verdiana e brasileira ao escrever o referido conto, sem dúvida um marco 

em sua produção. Para finalizar, é preciso ter em vista que vários outros diálogos entre os 

dois países podem ser observados no trabalho literário deste autor cabo-verdiano de ―O 

sonho do senhor JB‖, apresentando-se esta narrativa como a ponta de um iceberg que 

promete extensão e profundidade.  
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WENCESLAU DE MORAES E A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM  
DA MULHER JAPONESA NO OCIDENTE 

 
 

Erika Horigoshi1 
 
 
 

O principal objetivo desta comunicação é tratar, ainda que brevemente, do processo 

de construção da imagem da mulher japonesa empreendido pelo escritor português 

Wenceslau de Moraes (1854-1929) em seus textos publicados em meios de comunicação de 

Portugal no início do século XX. Entendemos o quão delicado é o aspecto de análise 

proposto aqui, uma vez que a mulher japonesa constitui um dos assuntos prediletos de 

Wenceslau de Moraes e abordá-lo significa entrar em um terreno difícil, que é o de 

considerar fatores extraliterários em nosso estudo, já que Moraes relacionou-se 

maritalmente com duas japonesas durante sua vivência no arquipélago e seus escritos 

parecem estar bastante ligados não apenas às suas impressões, mas também às experiências 

por ele vividas no Japão. Desta forma, nossa intenção é contribuir para esse debate 

necessário sobre a obra de Wenceslau de Moraes, cujos escritos, em determinados 

momentos, confundem-se entre a informação e a opinião. 

Diante do exposto até aqui, levantamos uma relevante pergunta: até que ponto é 

lícito utilizar aspectos extraliterários para ler um determinado autor, já que não é o nosso 

intuito aqui realizar um mero levantamento biográfico? Para tentar elucidar, pelo menos em 

parte, esta questão, lembramos a fala de Antonio Candido, em seu ensaio intitulado “Entre 

campo e cidade”: 

                                                 
1
 Mestranda da área de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade 

de São Paulo (FFLCH-USP), com pesquisa intitulada “O Japão nas obras de Wenceslau de Moraes 
e Guilherme de Almeida”, desenvolvida sob orientação do Prof. Dr. Helder Garmes. Bolsista 
FAPESP. 
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Embora os dados sociológicos e psicológicos nos ajudem a destrinçar as 
raízes e o sentido da obra, apenas a interpretação literária permite 
construir um juízo mais ou menos válido, porque só graças a critérios 
especificamente literários, ainda que nutridos de fundamentação não-
literária, poderíamos chegar a um julgamento de valor. (CANDIDO, 
2002, p. 54) 

 

Assim, para detalhar um pouco do processo de Wenceslau de Moraes na construção 

ao seu leitor europeu da imagem da mulher japonesa, buscaremos nos ater às marcas 

textuais e ao olhar do cronista português, porém, sem perder de vista fatores socioculturais 

e biográficos, desde que estes possam exercer grande influência em seu julgamento de 

realidade. 

Escrever sobre a mulher japonesa, ou a musumé, como se refere na maior parte dos 

casos, é uma tarefa à qual o escritor português se dedica desde o seu primeiro livro sobre o 

arquipélago, Dai Nippon. De forma pontual e, algumas vezes, emotiva, relacionando-a à 

beleza estética do Japão como um todo, Wenceslau de Moraes produziu vários textos e 

capítulos a respeito da japonesa. É perceptível sua satisfação inicialmente inocente ao tratar 

desse assunto, ressaltando as qualidades da mulher na sociedade japonesa, o que incentiva 

alguns pesquisadores a associar esse fato à sua vida feliz principalmente ao lado de sua 

primeira esposa japonesa, Yone, conforme observa a professora japonesa Takiko Okamura: 

 
O período que viveu com Yone, em Kobe, foi o mais tranquilo de sua 
vida. Acredita-se que esta tranquilidade muito influenciou o pensamento 
de Moraes sobre as mulheres japonesas. Em um trecho de Relance da 
Alma Japonesa, escrito já na velhice, diz que mesmo que a posição fosse 
inferior, certamente a mulher japonesa se achava feliz. A japonesa através 
da educação e da tradição cultivava uma alma delicada e dedicada, 
calcada no princípio de obediência e auto-sacrifício para satisfazer e 
agradar todos a sua volta. Quando escreveu isso tinha em mente, 
certamente, a figura de Yone. (OKAMURA, 1999, p. 37) 
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Os primeiros textos de Wenceslau de Moraes sobre a mulher japonesa refletem 

alguns estereótipos de gênero comuns também no Ocidente, como o de que “a mulher é 

um ser docemente fraco, carecendo de amparo varonil em todas as fases de sua existência” 

(MORAES, 1985, p. 50), além de reproduzir estereótipos de caráter orientalista, quando, 

em comparações dicotômicas com o Ocidente, o escritor sempre conclui que a mulher 

japonesa está em situação inferior, desconsiderando variáveis socioculturais extremamente 

necessárias para a compreensão da posição da mulher na estrutura social japonesa, algo já 

sinalizado em Dai Nippon. 

No período entre 1906 e 1909, Moraes publica crônicas sobre o Japão na revista 

portuguesa Os Serões. Estes textos foram compilados no volume intitulado Os Serões no Japão. 

Moraes dedica algumas dessas crônicas, como “Hatakeyama Yuko”, “O vestido da 

japonesa” e “A nora e a sogra – Relance da família japonesa”, à tarefa de escrever sobre a 

mulher do país do Sol Nascente. Observados em conjunto, esses três textos abordam as 

três facetas principais da visão do escritor nesta época sobre a japonesa: respectivamente 

sua humildade e sua natureza autossacrificante; seu interesse estético; e, por fim, sua função 

procriadora.  

Quando escreve sobre o suicídio de Hatakeyama Yuko, Wenceslau de Moraes baseia-

se nos acontecimentos em torno do Incidente de Otsu – quando o então tsarévitche da 

Rússia visitou o Japão e sofreu um atentado no trajeto de Kobe a Otsu – para ressaltar a 

humildade de uma mulher que decidiu morrer para amenizar a vergonha e a consternação 

de seu povo ante o episódio, personificando o verdadeiro espírito japonês (Yamato damashii) 

de adoração e obediência ao imperador.  

 
Então, uma mulher, Hatakeyama Yuko, com vinte e nove anos de idade, 
exercendo a profissão de serviçal em Tókio, a capital, perguntou também 
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à sua consciência: – „Que fazer?‟ – Mais compenetrada de sofrimento do 
que a turba, palpitando em místico patriotismo mais intenso, pôde 
encontrar uma resposta: – „Que fazer? Morrer!‟... – Morrer, dar o que 
tinha – a vida, – pela pátria e pelo Imperador. (MORAES, 1973, p. 37) 

 

Se, por um lado, o trágico e corajoso final de Hatakeyama Yuko encantou 

profundamente Wenceslau de Moraes, o destaque oferecido a esta mulher humilde e 

altruísta aparece como um fator isolado em comparação a suas outras crônicas desde 

mesmo volume. Nesses outros textos, a japonesa é retratada como uma criatura 

subserviente, bondosa, porém, inexpressiva. Em “O vestido da Japonesa”, Moraes chama a 

atenção para a “impessoalidade” da mulher nipônica:  

 
As feições da japonesa diluem-se numa fisionomia indecisa e 
inexpressiva, idêntica em todas, como se uma máscara lhes viesse cobrir 
as faces, apenas ligeiramente animada de modéstia, de humildade e de 
um sorriso. (MORAES, 1973, p. 122) 

 
Para o escritor português, mais interessante do que o aspecto físico da japonesa – este 

definido por ele como igual em todas elas – é o quimono, que lhe confere o verdadeiro 

diferencial estético. O traje, limitador de movimentos, porém alegoria tradicional do 

vestuário japonês, é interpretado por Moraes como “o que resta da japonesa”, 

desconsiderados o seu rosto, suas mãos e seus pés. Ele descreve o valor do quimono como 

simbólico na sua relação com a mulher, uma vez que os trejeitos de sua portadora são 

executados de acordo com as características da roupa: 

 
Quanto às linhas, o Kimono constitui talvez o trajo feminino mais 
gracioso; e esta forma quase de tulipa, a que ele se amolda, quando, 
descendo cingido ao corpo, se alarga em cálice sobre a esteira do 
pavimento, é incomparável. A manga, a manga enorme, resume em si e 
pelo gesto o inteiro poema da musumé; e se a musumé chora, é a manga 
que vem cair-lhe em véu por sobre o rosto, para ocultar lágrimas que não 
devem ser vistas; se ela ri, é a manga que vem tapar-lhe a boca, para 
abafar gargalhadas que não devem ser ouvidas: segredando uma frase e 
inclinada sobre a orelha confidente, é a manga que poisa sobre os lábios, 
para abafar o som da voz [...] (MORAES, 1973, p. 123) 
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Na leitura de suas crônicas, a mulher japonesa aparece como “a abelha neutra”, a 

“formiga operária”, uma criatura passiva, mas agradável na medida em que está sempre 

tentando contentar os outros e anula-se em função disso. Wenceslau de Moraes admira-se 

desse destino que abraça a mulher japonesa, que, ainda assim, não deixa de ser doce, 

sorridente e capaz da cortesia em cada gesto. Sua convivência de mais de dez anos com a 

primeira esposa, Yone, e a felicidade da vida ao seu lado, conforme observado pela 

pesquisadora Takiko Okamura no início desta comunicação, parecem exercer certa 

influência no julgamento de Moraes. 

Contudo, o olhar crítico do escritor português revela-se na crônica “A nora e a sogra 

– relance da família japonesa”, ao apontar a seu leitor ocidental a trajetória da mulher na 

estrutura familiar do Japão como um círculo vicioso, no qual a nora que hoje é oprimida 

pela sogra fará o mesmo com sua nora no futuro. A repetição de padrões é vista por ele 

como uma herança das tradições sociais japonesas às quais a mulher resignadamente se 

curva e cumpre. A noiva japonesa é comparada à noiva ocidental, cujos domínios já são 

limitados, nas palavras de Moraes, a “dois quartos, mais a sala e a cozinha”, e que, em sua 

opinião, pelo menos neste espaço, é soberana, coisa que não ocorre à japonesa.  

É preciso ressaltar que o teor das comparações Ocidente-Oriente que Wenceslau de 

Moraes vai fazendo ao longo da produção de seus textos revela um grau de profundidade 

cada vez maior em suas análises, ao problematizar as relações sociais envolvendo a mulher 

como uma alternativa para melhor entender também esses mesmos vínculos no contexto 

da sociedade portuguesa. 

Em artigo publicado no periódico Comércio do Porto, de Lisboa, e mais tarde compilado 

no volume intitulado A Vida Japonesa, Wenceslau de Moraes questiona a aparentemente fria 
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e distante relação entre a mulher japonesa e seu marido, comparando-a com a relação entre 

pais e filhos e também entre maridos e suas mulheres no Ocidente: 

 
A mulher é primeiro do que tudo um ser docemente fraco, carecendo do 
amparo varonil em todas as fases da sua existência. Assim é que um dos 
mais antigos preceitos da moral indígena impõe à mulher obediência a 
seu pai ou a seu irmão enquanto solteira, a seu marido no estado de 
casada, e a seu filho mais velho quando viúva. [...] O marido trata a 
mulher por tu, ela dá ao marido o título de senhor. O japonês ocupa o 
primeiro lugar em tudo, a esposa o segundo [...] Não é de um modo 
idêntico que, nos países do Ocidente, se engrenam as relações de 
convívio entre pais e filhos, sem que por tal motivo se deva concluir que 
tais pais não estimam bastantemente seus filhos? Convém mesmo 
confessar, continuando a supor por exemplo o nosso país [no caso, 
Portugal, onde está seu público] que a deferência votada em tudo à 
mulher, nas relações de cortesia, é hipócrita, visto que pelos códigos, pela 
inteira legislação em vigor, temos o cuidado de acentuar devidamente a 
sua inferioridade. O homem japonês é mais sincero do que nós, eis tudo. 
(MORAES, 1985, p.50-51) 

 

 O que se nota é que, pouco a pouco, Wenceslau de Moraes vai adaptando o seu 

olhar às necessidades socioculturais do Japão, situando a mulher nesse contexto partindo 

de uma interpretação inicialmente dicotômica em relação ao Ocidente, fruto de seu 

repertório eurocêntrico, para alcançar uma visão menos cristalizada no decorrer dos anos. 

Isso se reflete sobretudo quando textos posteriores apontam a mudança de opinião do 

escritor em relação a determinados assuntos, como, por exemplo, à condição subalterna da 

mulher no casamento, conforme é mostrado neste excerto de uma crônica do volume A 

Vida Japonesa e que se contrapõe ao que ele havia escrito em “A nora e a sogra...”: 

 
Imaginais, porém, que a japonesa é escrava? Está longe disso. Em 
primeiro lugar, ela exerce absoluto domínio nas coisas domésticas, 
mandando como soberana no bando das criadinhas. Entre o povo 
mercantil, é frequentemente a mulher quem dirige todo o negócio da 
venda. A mãe cuida livremente de seus filhos. Esposa ou filha, passa uma 
grande parte da existência exposta ao ar da rua, em visitas, em mercas, e 
principalmente em passeios, em excursões, indo aos teatros, 
acompanhando o marido ou o pai. (MORAES, 1985, p. 51) 
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A capacidade demonstrada por Wenceslau de Moraes de agregar novas formas de se 

pensar um mesmo assunto é algo de extremo valor em seus textos e denota um importante 

ganho cultural em seu discurso. 

Seu olhar em relação à mulher japonesa muda à medida que também muda a relação 

de distanciamento entre o escritor e o seu assunto, numa ligação que vai do simples ao 

complexo. De início, quando Wenceslau de Moraes ainda não tem um contato estreito com 

a mulher japonesa, sua visão aparece de maneira mais estereotipada e orientalista; seu 

interesse por ela é mais estético e prende-se mais ao peculiar e ao superficial. Com o passar 

do tempo, isso vai mudando, conferindo aos seus textos análises mais aprofundadas, como 

se seu contato com as esposas lhe abrisse mais os horizontes de observação sobre a mulher 

japonesa, posicionando-a dentro de um quadro crítico maior na sociedade nipônica. 

Nos últimos livros, percebe-se uma mudança substancial no discurso de Wenceslau 

de Moraes sobre o Japão como um todo e sobre a mulher japonesa em particular. As 

últimas obras deixadas por ele buscam apreender o país do Sol Nascente não mais por 

aspectos externos, mas sim por questões internas, sem idealizar ou embelezar os seus temas 

(OKAMURA, 1999). A morte de duas esposas em curto espaço de tempo pode ter certa 

influência nessa transformação de uma forma de escrita que sempre tentou traduzir o Japão 

para o Ocidente e que, talvez, sempre tenha andado lado a lado com as questões 

emocionais nelas envolvidas. 
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POÉTICA, RETÓRICA, POLÍTICA E MEMÓRIA NOS EPITÁFIOS DO 

POETA PORTUGUÊS PÊRO DE ANDRADE CAMINHA 

 

Eronildes Teixeira Amaral1 

Orientador: Prof. Dr. Marcello Moreira2 

 

 
 

Neste artigo, discute-se a relação entre epitáfio e memória no século XVI a partir da 

análise de alguns epitáfios de Pêro de Andrade Caminha. Para tanto, observar-se-á as 

distintas formas (epigrafia, inscrições fúnebres) que esse gênero assumiu desde as 

sociedades antigas, para, ulteriormente, tratar das relações entre memória e 

monumentalização, que, no caso dos epitáfios, se evidenciam na comemoração epidítica 

dos feitos dos homens ilustres, que compunham a monarquia portuguesa no período 

discriminado, cujos feitos são dignos de serem memorizados na posteridade. 

O louvor fúnebre, ao comemorar as ações virtuosas, possibilita conjuntamente a 

evocação do passado, ou seja, a memorização. Em sua etimologia, comemorar é um 

vocábulo derivado do latim commemorare, palavra ligada ao verbo memorare, que reporta a 

ação de lembrar ou trazer um fato à memória para celebrar. Observa-se que as inscrições 

romanas antigas também objetivavam o efeito comemorativo, e, portanto, público e social, 

o qual, conforme explícita Ricoeur, não se restringe aos poemas de caráter fúnebre. 

Por certo, não se devem limitar os atos de comemoração às celebrações 
religiosas e patrióticas; as louvações e as pompas fúnebres também são 
celebrações; eu diria que elas se desenvolveram no tempo dos parentes e 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Pesquisadora do grupo Memória e Práticas Letradas no 
Império português: séculos XV-XIX, com bolsa da Capes. E-mail: nony6000@gmail.com 
2 Professor Doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP) e titular de 
Literatura Brasileira na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E-mail: 
moreira.marcello@gmail.com 
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amigos, a meio caminho entre a memória privada e a memória social; 
mas esse tempo dos parentes e amigos e o espaço que está ligado a ele – 
cemitério, monumento aos mortos –, recorta-se contra o fundo do 
espaço público e do tempo social. Todas as vezes que pronunciamos ou 
escrevemos a frase: “em memória de...”, inscrevemos o nome daqueles 
que trazemos à memória no grande livro da co-lembrança, que se 
inscreve, por sua vez, no tempo maior. (RICOEUR, 2007, p. 60, nota 
42). 

 

O intuito de compreender o tratamento do epitáfio como um meio de 

comemoração dos feitos dos nobres pressupõe a apreensão da ligação entre monumento e 

escritura que se faz presente desde os registros epigráficos do Alto Império romano. No 

conjunto das inscrições romanas, os epitáfios enquadram-se no âmbito privado, e, dessa 

maneira, está submetido às relações de poder, na medida em que o hábito epigráfico não 

era acessível a toda população.  Destarte, a proliferação das escrituras no período da 

República romana revela, ainda que de modo limitado, nas atuações políticas, comerciais ou 

das aristocracias, um caráter representativo ou monumental próprio, posto que as mesmas 

eram gravadas em pedra ou em bronze. Conforme assinala Prats:  

 el bronce y la piedra no se limitan a mostrar el texto, sino permiten su 
conservación, su inmortalización incluso. Pero la decisión de inscribir un 
texto iba más allá del mero afán conservacionista o archivero. Por esso 
predomina en su escritura la monumentalización política e simbólica de 
los espacios públicos frente a la accesibilidad y la facilidad de lectura de 
los textos. (WILLIAMSOM, 1987 apud PRATS, 2002, p. 17).  

 

 No sentido descrito pela autora, o destaque não é tão somente concebido ao texto, 

já que o contexto arquitetônico e escultórico nos quais são dispostas as palavras completa a 

representação monumental que integra o espaço da cidade. Além disso, depreende-se que a 

imortalização pode direcionar-se ao texto que se configura no suporte material como 

também à figura que se faz representada nas letras. Na perspectiva que aqui se delineia, o 

efeito de perenização de que se objetivam as letras também advém, por conseguinte, do 
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material que lhe dá suporte e do espaço onde se localiza tal estrutura, proporcionando, em 

certa medida, já que se dá publicidade aos três elementos, o reconhecimento simbólico e 

político desse exercício, que na sua efetivação e na leitura dos mesmos, possibilitam, outro 

sim, a garantia de prestígio dos que tinham os nomes ali inscritos.  

No estudo empreendido por Philippe Ariès sobre a morte e os rituais fúnebres, 

retoma-se a importância dos fragmentos epigráficos romanos para os estudos mais 

recentes, corroborando a idéia de que o túmulo, além da indicação do local do culto 

funerário, também tinha a finalidade de avivar a lembrança do defunto nas gerações 

futuras.  

Daí o seu nome de monumentum, de memória: o túmulo é um memorial. A 
sobrevivência do morto não devia apenas ser assegurada no plano 
escatológico por oferendas e sacrifícios; dependia também do renome 
que era mantido na terra, fosse pelo túmulo com os seus signa, e suas 
inscrições, fosse pelo elogio dos escrivães. (ARIÈS, 1981, p. 218). 

 

Evidencia-se, desse modo, que a comemoração do ser pressupõe condições prévias, 

como o renome que se manteve na terra, até mesmo por que o elogio fúnebre é 

subseqüente as qualidades cultivadas em vida.  

O desejo dos mais pobres e escravos de escapar do anonimato e, portanto, da 

morte definitiva foi alimentado por um longo período, pois a maioria deles foi privada de 

caixão e túmulos comemorativos; no entanto, isso não constitui uma norma imutável, visto 

que alguns tiveram seus nomes inscritos em suportes materiais. A cultura das inscrições 

começou a desaparecer a partir do século V, e a antiga relação entre a imortalidade celeste e 

terrestre persiste exclusivamente no caso de personalidades veneradas pelo público, como 

reis e santos, por exemplo, restringindo, dessa maneira, a marcação das lembranças dos 

corpos. É interessante argumentar que a comemoração dos defuntos não desapareceu de 
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forma abrupta, uma vez que, os santos, a saber, taumaturgos e intercessores mandavam 

erigir ainda em vida um túmulo visível e público. 

O percurso da propagação das inscrições epigráficas é relevante para compreensão 

da relação entre monumento e memória, já que a escritura de palavras ou textos que 

visavam preservar a memória de personagens que detinham admiração pública faz-se 

presente desde as civilizações mais antigas. Conforme elenca Maruchi, o túmulo era 

considerado um monumento sagrado e inviolável, tanto que em alguns encontravam 

inscrições destinadas a proteger o monumento sepulcral de palavras de bruxaria, ou contra 

profanação nos rituais de cerimônias performados nos monumentos em ocasiões de 

aniversário, por exemplo. Nas palavras de Maruchi: 

 
We sometimes find on funerary inscriptions threats of penalties against 
those who profane the tomb. Tombs were by Roman law sacred and 
inviolable. It was enough that a corpse had been laid in a place to make it 
“consecrated”, locus religious 3.  

 

 Conforme evidencia as palavras do teórico, as próprias inscrições funcionavam como 

admoestação contra aqueles que transgrediam ou alienavam a estrutura do local, desconsiderando o 

lócus religioso a ele atribuído. Além de ser o espaço sagrado no qual se depositava o corpo, era 

também ali e nas casas próximas que os cristãos se reuniam para celebrar festas de amor ou outras 

cerimônias religiosas, as quais tinham em vista a conservação da memória do morto. Maruchi cita 

                                                           
3 Nós, às vezes, encontramos nas inscrições funerárias ameaças de penalidades contra aqueles que 

profanam o túmulo. Túmulos eram, para a lei romana, sagrados e invioláveis, assim, era suficiente 

que um corpo tivesse sido deixado naquele local para torná-lo sagrado. (tradução nossa). 
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como exemplo um antigo cemitério de Domitilla, onde eram celebradas essas comemorações, nas 

quais “the Christians held in memory of the dead, to keep alive their feelings of mutual affection” 4. 

 A epigrafia está intrinsecamente vinculada às relações políticas, sociais e de poder 

no Império Romano, já que as inscrições buscam perpetuar uma mensagem e a lembrança 

de determinados indivíduos na comunidade. A despeito da epigrafia ser mais praticada por 

grupos dominantes e menos numerosos, não deixou de ser uma prática entre pessoas mais 

modestas que ansiavam ter, por exemplo, um epitáfio que perpetuasse sua memória. O 

acesso à prática epigráfica denota as relações de poder e acaba por ser uma ferramenta de 

demonstração do mesmo, pois constitui uma representação do prestígio da sociedade 

letrada. A análise dessa informação permite entrever que a inscrição imbuí-se de significado 

simbólico-político, sobretudo, no que alude à representação dos grupos dominantes e do 

estado. Ademais, o aspecto literário que concede consistência também está ligado à 

estrutura de dominância, uma vez que as classes altas latinas também são letradas e 

manejam com excelência a língua, principalmente, os conhecimentos gramaticais e 

retóricos. Esses aspectos delineiam-se sinteticamente nas palavras de Cavallo, citado por 

Prats: 

 
El uso pleno de la escritura restringe-se a la alta aristocracia, de la que 
surgen los únicos litterati, los plenamente alfabetizados, los conocedores 
de la gramática y la retórica, los auténticos lectores de libros y los únicos 
capaces de frecuentar y, sobre todo, crear las bibliotecas. (CAVALLO, 
1983, p. 178 apud PRATS, 2002, p. 18). 

 

A partir do esboço que aqui se desenha nota-se que a prática epigráfica, não 

empreendida exclusivamente pelas classes superiores, se dá em vários níveis hierárquicos, 

                                                           
4 Os Cristãos as realizavam em memória do morto, para manter vivos seus sentimentos de afeto 

mútuo. (tradução nossa). 
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especialmente, nos mais dominantes, que, de certo modo, controlavam a efetuação do 

exercício supracitado. O interessante é perceber que em todos eles há um objetivo comum 

de demonstrar poder ou prestígio social. “A vontade de comemoração estende-se então 

dos grandes personagens ao comum dos mortais” (ARIÈS, 1981, p. 231). Contudo, nos 

grupos considerados inferiores, o intuito primordial, muitas vezes, não era o cuidado com a 

memória, mas a obtenção de status. Conforme esquematiza Prats: 

la epigrafía podría definirse como el nexo de unión del nombre 
individual a un acto público, ya sea la representación visible en el epitafio 
de una tumba, ya sea el cumplimiento de un voto a una divinidad. La 
epigrafía latina es, en último término, el ensalzamiento de un nombre en 
el marco general de las relaciones de poder (PRATS, 2002, p. 22). 

 

Essa auto-exaltação por meio da escrita traduz-se na vontade de comemoração, no 

desejo de memória que perpassa a mentalidade das sociedades mais antigas, e que resulta, 

por conseguinte, em uma pretensão de poder, à qual aspira até mesmo as autoridades da 

igreja. Um exemplo desse caso são as inscrições funerárias direcionadas aos papas dos 

séculos III ao X, como o exemplo de São Gregório o Grande5. Nesta e nas demais, 

comemorar não se reduz a idéia de divertir-se, e sim de solenizar para recordar, para trazer 

a memória as virtudes ou a lembrança de alguém, para celebrar o nascimento ou a morte de 

figuras de destaque, constituindo, desse modo, uma cerimônia, um ritual, que, na opinião 

de Ricoeur, alia-se ao sentido de evocação, 

 

                                                           
5 Philipe Ariès no livro O Homem Diante da Morte expõe a inscrição funerária em latim, seguida da 

tradução, dedicada a São Gregório o Grande. Nela está escrito assim “Recebe, oh Terra, este corpo 

tirado do teu corpo / Que deverás restituir, quando Deus o fizer reviver./ Sua alma ganha os astros 

[o céu], a morte nada pode contra / Aquele para quem a morte dessa vida é a verdadeira vida. / 

Neste sepulcro está encerrado o corpo do Soberano Pontífice./ Que por seus inumeráveis 

benefícios vive sempre e por toda a parte”. (ARIÈS, 1981, p. 226.) 
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 reatualização, eventos fundadores apoiados pelo „chamado‟ a lembrar-se 
que atualiza a cerimônia – comemorar, observa Cassey, é solenizar 
tomando seriamente o passado e celebrando-o em cerimônias 
apropriadas. (Cassey, Remembering, op. cit., p. 223) – RICOEUR, 2007, 
p. 60, nota 41. 

 
 

Os túmulos comemorativos adquirem um papel relevante e, consoante adverte 

Ariès, muitos deles até foram refeitos por terem se deteriorado com o transcorrer do 

tempo. O autor supracitado ainda acrescenta que “com ou sem inscrições, com ou sem 

efígies, os túmulos que se mantiveram até a alta Idade Média, respondem, portanto, a uma 

preocupação de fazer memória” (ARIÈS, 1981, p. 228). Esse “fazer memória”, por seu 

turno, não desvincula a imortalidade terrena daquela que se deseja no céu, pelo contrário, 

unifica a crença escatológica ao anseio de comemoração, posto que, antes de morrer, são 

construídos planos de como tornar o nome memorável por um tempo extenso. Vale 

lembrar, também, que há uma ligação entre o poder régio e o poder divino sedimentados 

pelo “corpo político” do medievo. Essa junção causou por muito tempo algumas querelas, 

porque nas ocorrências de „errância‟ nos lugares de enterramento régio, “as ordens 

monásticas rivalizem na „competição pelo corpo político‟ empenhadas em assegurar para 

afirmação da sua própria memória e poder aquele decisivo capital simbólico” (BUESCU, 

2000, p. 91). 

 A escrita é, então, um instrumento que possibilita o que Ariès intitula de “glória 

durável”, pois o que substancializa a oração “vive sempre em toda parte” do epitáfio de São 

Gregório o Grande é justamente o caráter permanente e duradouro da inscrição, que, ao 

ser lida, atualiza e reatualiza a memória do eclesiástico, funcionando como testemunho da 

existência do mesmo para as gerações futuras, fazendo com que sua glória seja permanente 

tanto quanto a escrita o é. 
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A estabilidade da fama remete-nos ao conhecido topos da perenidade da poesia 

afirmado por Horácio e resumido no verso exegi monumentum aere perennius (Concluí um 

monumento mais perene que o bronze), a qual é muito antiga, já que o vate tinha como fim 

crucial imortalizar o conteúdo do seu canto. A poesia torna-se um monumento seguro, tal 

como o mármore e a escultura, na verdade, ela ainda é superior a essas estruturas, se 

considerarmos que resiste muito mais aos efeitos corrosivos do tempo. A poesia 

seiscentista é o resultado do trabalho encomendado e remunerado em alguma medida, “o 

atributo por excelência encarecedor do produto do poeta seria sua virtude de preservar a 

memória dos comitentes, e preservá-la ainda mais do que o mármore dos monumentos 

seria capaz” (ACHCAR, 1994, p. 160). Nessa perspectiva, por meio do discurso poético; os 

reis fazem compor e gravar na pedra anais dos seus feitos “que nos levam à fronteira onde 

a memória se torna “história” (LE GOFF, 2003, p. 430).  

Partiremos agora para uma exposição mais detida sobre o epitáfio, um tipo de estilo 

epigráfico, que a partir do século XIV imita a Antiguidade. Em seu estudo Ariès comenta 

que os epitáfios medievais identificam a necessidade de afirmar uma identidade de morte e, 

no que concerne a esse tipo de poema, com o passar dos séculos, passou-se “do silêncio 

anônimo a uma retórica biográfica [...] da breve nota do estado civil à história de uma vida, 

de uma discreta constatação de uma identidade à expressão de uma solidariedade familiar” 

(ARIÈS, 1981, p. 232).  

Do XV ao XVII, também ao túmulo era imputado uma atribuição de garantir à 

posteridade as lembranças dos feitos memoráveis do morto. Tal concepção corrobora-se 

na expressão recorrente “à eterna memória de” (ARIÈS, 1981, p. 245), bem como ao temo 

monumentum, ambos alusivos à epigrafia funerária romana. Essas expressões assumem um 
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caráter biográfico, ao substantificar a lembrança de uma vida e seus atos (ARIÈS, 1981, p. 

245). Ao visar à imortalidade terrena, sem deixar de referir a imortalidade celeste, 

preconizada pela igreja, os epitáfios perpetuam a memória de homens e de suas famílias.  

O tema da eternidade da poesia emerge na literatura latina em epitáfios atribuídos a 

Névio, Plauto, Pacúvio. Citando Woodman, que ao tratar do sentido funerário do 

monumentum alude a tríade de características para o poema - epitáfio, epílogo e prece -, 

preconizando, então, uma nova imagem e um novo contexto nos quais se aplica a idéia de 

imortalidade, Achar atesta que ambos –imagem e contexto- não são inéditos, pois a 

assertiva da poesia como monumentum é romana, e o tema é um lugar-comum antiqüíssimo 

que permanece reiterado em Propércio, Ovídio, Sêneca. Quanto à definição do latim, 

monumentum significava “um monumento qualquer em pedra e bronze, uma obra literária, 

em prosa ou em verso, na materialidade de sua redação escrita” (ACHCAR, 1994, p. 163). 

Figura-se, então, uma relação entre poesia e memória desde os antigos, especialmente em 

Horácio na composição do verso resistente. “O caráter imperecedouro da poesia e a 

associação entre reis e poetas são narrados em quase todas as poéticas e retóricas 

quinhentistas” (MOREIRA, 2006, p. 104).  

Dedicar-nos-emos a uma breve explanação sobre os epitáfios do poeta português 

Pêro de Andrade Caminha, natural do Porto, que toma como exemplo de poeta em sua 

época Antônio Ferreira, por igualar em mérito os antigos. A estudiosa Vanda Anastácio 

reuniu vários poemas compostos por Caminha, de diversos gêneros, como odes, éclogas, 

epitalâmios, elegias, epitáfios, etc. Ao tecer considerações sobre o epitáfio, ela argumenta 

que essa composição associa-se à homenagem prestada aos mortos, e, desde a Antiguidade, 

a mesma assume características distintas. Nas suas palavras: 
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 sob a mesma designação agrupam-se, por exemplo, realidades tão 
díspares como a inscrição tumular ou o elogio fúnebre, e a amplitude das 
fronteiras formais do gênero constitui mesmo uma das características da 
sua definição. (ANASTÁCIO, 1998, p. 207). 

 
 

 Essa proposição nos leva a afirmar que o epitáfio não segue a um modelo fixo, 

embora sua escritura revele uma sistematização baseada em uma tradição, como as 

composições de origem produzidas por Macial (c.40-c.104), por Ausônio (c.309-315), por 

Ageriano (finais do século XV- meados do século XVI) e as poesias da Antologia Grega.  

Além disso, como pode se visualizar nos poemas de Pêro de Andrade Caminha, o 

epitáfio se limita a uma estrofe curta, tratando o assunto de forma epigramática. Além deste 

atributo, assim como as antigas inscrições fúnebres, o epitáfio consiste em uma evocação a 

quem passa. No exíguo espaço em que se apresenta a temática são dispostos os topoi ou 

lugares comuns preconizados pelos antigos e elencados na Antologia Grega. Então, é comum 

aparecer nesse gênero a demonstração de oposição entre:  

 
a exigüidade do túmulo e a grandeza do defunto, o seu elogio em termos 
panegíricos, às referências à glória alcançada através de feitos militares, a 
construção do poema sobre a forma de diálogo com o morto, os 
protestos de amizade ou de amor eternos aos desaparecidos, a 
apresentação do texto como um enigma (ANASTÁCIO, 1998, p. 208). 
 
 

Esse ponto de vista conduz a afirmação de que o domínio retórico-poético de 

construção dos epitáfios supõe uma “operação particular de recursos de gênero 

historicamente disponíveis, capazes de produzir certos efeitos de reflexo e representação.” 

(PÉCORA, 2001, p. 13). Consoante explicita Bartholomeu Alcaçar, “a oração fúnebre é 

aquela, que costuma tecer em louvor de homem defunto” (ALCAÇAR, p. 64). Ele a divide 

em exórdio, confirmação e peroração. Essa segunda parte se constitui a partir do louvor da 
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nobreza dos antepassados em relação à pátria, igreja, etc. Acrescenta adiante que deve se 

discriminar que havia praticado todos os feitos ilustres e, conforme solicita o gênero morte, 

deve se ressaltar que morreu lutando pela pátria ou religião. Na peroração, o teórico diz 

que devem ser tecidos os votos para o defunto, lhe desejando memória para com os 

vindouros, além de abordar a necessidade de morrer em favor da República, e Igreja.  

Pêro de Andrade Caminha, na composição dos seus poemas, dispõe alguns desses 

preceitos, visando alcançar proteção e patrocínio dos entes do morto ou daqueles que 

herdaram a sua posição, assim, o discurso laudatório “transfere parte do capital simbólico 

do encomiado para o discurso poético” (MOREIRA, 2006, p. 144). Essa transferência só o 

é possível por meio da escrita, que institui um louvor “sobre o esquecimento (...), já que o 

procedimento discursivo é autocomemorativo” (MOREIRA, 2005, p. 77). Ademais, 

conforme Hansen, o “elogio da cabeça mandante” resulta no favorecimento de quem o faz. 

O poeta memoriza o saber, na medida em que conhece o modelo e promove a si como 

auctoritas e fundamenta a autoridade dos “melhores” (HANSEN, 1999, p. 36).  

Dado o exposto, depreende-se que o fenômeno mnemônico e a técnica retórico-

poética da memória, na sociedade letrada de Portugal, estão imbricados ao poder exercido 

pelo capital simbólico, designado a partir da linguagem e da comunicação mediante 

“instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação (violência simbólica)” 

(BOURDIEU, 1998, p. 11). 

Pêro de Andrade Caminha escreveu poemas fúnebres dedicados a família do rei 

Manoel (esposa, filhos e netos). D. Manuel I de Portugal morreu em1521, e seu filho Dom 

João III morre em 1557. Ambos foram encomiados nos poemas de Caminha. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1521
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Partamos agora para a análise dos poemas, propriamente ditos, com o intento de 

visualizar como determinados lugares-comuns apontam para o caráter prescritivo do 

escrito, objeto deste estudo. Antes, porém, reproduzi-lo-emos por completo, para depois 

analisá-lo em partes. 

 
A El Rei Dom Manuel 

Esta pequena pedra encobre e encerra 
       O grão Rei MANOEL amor do povo. 

                                      Que dilatou seu nome em toda terra, 
           E descubrio ò mundo um mundo novo. 

   Felice em paz, sempre Felice em guerra 
           Que nunca a seu intento achou estrovo. 

                                    Governou santamente no Ocidente 
      Donde venceo, e deo leis ò Oriente. 

 
A El Rei Dom João Terceiro 

Aqui jaz o grão Rei, João Terceiro, 
Filho de Manoel, e de Maria: 

Que justamente o nome de primeiro 
          Entre muitos Reis grandes ter devia. 

                                    Rei Justo, pai clemente e verdadeiro 
             De seu povo que o amava e que o temia. 

Aqui jaz, e daqui o mundo inda espanta, 
      Por ele o mundo chora, e dele canta. 

 

Os epitáfios aqui expostos apresentam oito versos e isso não constitui uma regra 

absoluta, pois autores como Sá de Miranda e Antônio Ferreira variaram entre 8 e 11 a 

quantidade de versos. No primeiro verso que principia o poema, “esta pequena pedra encobre e 

encerra”, já se evidencia um dos lugares comuns enumerados por Anastácio, que é a 

contraposição entre a pequenez do túmulo e a imponência do defunto, pois a pedra 

pequena encobre um grão rei, cujo nome o poeta escreve em maiúsculo, para acentuar a 

notoriedade do ilustre, acrescentando também outro lugar comum recorrente que é 

mencionar as virtudes e ações gloriosas empreendidas quando ele se encontrava vivo, o que 

está descrito no segundo e terceiro versos: “Que dilatou seu nome em toda terra, / E descubrio ò 

mundo um mundo novo”. Além disso, ao rei Dom Emanuel foram atribuídos os adjetivos O 
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Venturoso, O Bem-Aventurado ou O Afortunado. Como explícita estes versos do poema, por 

que D. Manuel, em suas explorações, acabou encontrando o caminho marítimo para índia e 

para outras regiões, como o Brasil e as "ilhas das especiarias", as Molucas. O seu espírito 

colonizador sobre outros continentes levaram, desse modo, o poeta a descrevê-lo no 

epitáfio: “Felice em paz, sempre Felice em guerra / Governou santamente no Ocidente / Donde venceo, e 

deo leis ò Oriente”, atualizando, também, o lugar alusivo à glória proveniente de feitos 

militares. 

 Buescu, no texto intitulado Morte e Memória de D. Manuel, do livro Memória e 

Poder: Ensaios de História Cultural (século XV-XVII), relata que a morte de um rei consiste 

em uma manifestação de poder da realeza, o que a torna um objeto historiográfico 

fundamental. A cerimônia em si é um ato de ritualização minuciosa, seja no momento da 

morte seja no caso da trasladação dos restos mortais do monarca falecido para um túmulo 

novo. “Esse cerimonial atua agora num duplo sentido, já que constitui a celebração da 

memória do rei que foi pela manifestação solene e visível do rei que é ” (BUESCU, 2000, p. 

87).  

 Quanto ao segundo poema, nota-se a referência à figura do rei Dom João III, filho 

“Filho de Manoel, e de Maria”, mencionando um lugar abordado por Cícero que é o de 

discriminar a genealogia a que o monarca pertence, de forma a enaltecê-lo, posto que, assim 

como grandiosos foram seus familiares que o precederam, assim também ele o é. O poeta 

ainda elogia o morto, declarando que ele merecia o nome de primeiro entre muitos reis e 

não o de terceiro, pois além de ser um pai clemente, adjetivo que sintetiza várias qualidades, 

tais como benévolo, caridoso, humano, misericordioso, patriarcal e piedoso, também o é 

muito justo e benevolente com o povo “Que o amava e que o temia” e também lamenta a sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Molucas
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falta na ocasião de sua morte; tal demonstração pública de afeto é outro lugar, e traduz-se 

nos protestos de amizades e de amor eternos pelo rei que foi e ainda o é, por não tê-lo 

esquecido, e mesmo depois “o mundo inda espanta/ Por ele o mundo chora, e dele canta”. Esse 

ritual de comiseração também remete a uma prática antiga relativa à morte régia, 

 prática que, articulando-se de algum modo com a concepção da 
morte do soberano como acontecimento violento e perturbador da 
ordem natural, se inscreve na importância que as lamentações 
tinham, na época medieval, no conjunto dos costumes funerários 
peninsulares (BUESCU, 2000, p. 89). 
 

 

CONCLUSÃO 

 

 Nota-se, na análise dos epitáfios, que a descrição dos varões ilustres é empreendida 

a partir do emprego de lugares-comuns relacionados ao gênero epíditico, visto que o elogio, 

conforme está explícito na Retórica a Herênio, pode ser direcionado às coisas externas, ao 

corpo e ao ânimo. As primeiras dizem respeito às obras do acaso ou da fortuna; quanto ao 

corpo, pode-se tratar de atribuições vantajosas ou desvantajosas, e ao ânimo respeita as 

coisas que permitem a deliberação e a reflexão, tais como prudência, justiça, coragem, 

modéstia, entre outros. Assim, verifica-se uma série de classificações das virtudes que 

devem ser seqüenciadas de modo a tornar digna a memória do morto.  

Assim, os epitáfios, dispostos em lápides ou não, são enunciados que visam a tornar 

publica a lembrança do defunto, amenizando os efeitos destrutivos do tempo e evitando o 

seu anonimato pelas gerações futuras, constituindo, dessa maneira, um monumentum que 

perpetua a memória ilustre, na medida em que celebra os feitos das personae nobres, 
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componentes privilegiados hierarquicamente na sociedade estamental do Estado 

monárquico português.  

Os epitáfios quinhentistas de Pêro de Andrade Caminha destinam-se ao encômio 

das personae ilustres, por meio da disposição regrada dos feitos ou ações dignas de se 

transformarem em memória; desse modo, “os feitos são condição para uma memória por 

meio de escritos” (MOREIRA, 2005, p. 79). As composições fúnebres apresentam um 

aspecto heróico, uma vez que associam-se aos padrões hierárquicos estabelecidos.  

Destarte, há uma mútua relação que permite a estabilidade da memória, da poesia 

que a difunde, do poder que as consolidam, o qual também o é consolidado por elas, já que 

“a memória a ser construída, (...) não pode ser separada, por conseguinte, do monumento 

codicológico, que organiza a produção poética atribuída ao poeta e que, ao fazê-lo, 

preserva-a.” (MOREIRA, 2005, p. 83-84). Morte, memória, poder e poesia se entrelaçam, 

firmando e afirmando uma estrutura hierárquica entendida como ideal na sociedade 

portuguesa.  

Portanto, o epitáfio ao referir à personalidade viva do defunto, perpetua sua 

lembrança de forma que a imortalidade do céu apregoada pelos católicos seja equiparada a 

que se deseja manter na terra por meio do monumento comemorativo. 
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UM AUTO DE GIL VICENTE (DE ALMEIDA GARRETT) E A 

RESTAURAÇÃO DO TEATRO PORTUGUÊS 

 

Fabiana de Paula Lessa Oliveira1 

 

O que eu tinha no coração e na cabeça – a restauração do nosso 
teatro – seu fundador, Gil Vicente – seu primeiro protector, el-rei 
D. Manuel – aquela grande época, aquela grande glória – de tudo 
isso se fez o drama. 

Almeida Garrett 

 

 

A proposta desta comunicação é apresentar a importância da peça Um auto de Gil 

Vicente para a “restauração” do teatro em Portugal. Após breve contextualização histórica, 

apontamos as possíveis causas para a decadência do teatro português e as soluções 

encontradas em um momento de forte instabilidade política. Almeida Garrett escolhe 

retomar Gil Vicente para iniciar essa tarefa. 

No início do século XIX, a política expansionista de Napoleão Bonaparte altera o 

equilíbrio político da Europa. O Imperador tenta impor a supremacia da França sobre os 

demais países. A Inglaterra resiste e Napoleão decreta o bloqueio continental: a proibição 

sob ameaça das armas, se as nações europeias negociarem com a Inglaterra. Portugal tenta 

uma política de neutralidade, mas continua sua comercialização com os ingleses. Devido ao 

desacato, o Imperador francês ordena a invasão de Portugal pelas tropas do general Jean 

Junot, ocasionando a vinda da família real para o Brasil, escoltada pela marinha inglesa. São 

anos difíceis para os portugueses com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, o 

                                                 
1 Mestranda em Literatura Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
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que gerou a perda de grandes receitas, e a guerra para expulsar os franceses. Além disso, 

foram governados pelos ingleses que lá permaneceram mesmo após a retirada francesa em 

1811. O descontentamento, em face dos problemas existentes, era muito grande.  

Nesse contexto de crise econômica e política eclodiu a Revolução Liberal de 1820. 

O movimento começou no Porto, depois se espalhou pelas cidades mais importantes de 

Portugal e, entre outras medidas, determinou o fim da monarquia absoluta; o retorno da 

família real para Lisboa; a convocação de Cortes (Parlamento), que além de administrarem 

o país, na ausência do rei, tinham função constituinte e clara intenção de recolonizar o 

Brasil para recuperar antigos privilégios, mas acabam colaborando com a independência 

brasileira. Após a Independência, os conflitos entre absolutistas e liberais aumentam, e a 

partir de então se alternam no poder. Neste período, ocorreu uma violenta onda de 

emigração de intelectuais liberais para Inglaterra e França, entre eles: Almeida Garrett.  

Este movimento colaborou para o aparecimento de uma elite muito em sintonia 

com as novidades europeias. Apesar da vitória dos liberais na guerra civil (1832-1834), não 

houve estabilidade política em Portugal na primeira metade do século XIX. Nas fileiras 

liberais, ocorreram muitas divisões. 

No entanto, seja como for, a atividade teatral prospera. As ideias mais democráticas 

do liberalismo – com o objetivo de educar a burguesia e com a crença de que o teatro é um 

poderoso instrumento de civilização – associadas aos preceitos românticos de valorização 

do popular, do nacional, da glorificação do passado, da valorização do indivíduo e de seus 

sentimentos, deram as condições sociais e políticas à “restauração do teatro português”. 

Após a Revolução de Setembro, em 1836, Almeida Garrett, a convite de Passos Manuel, 

seu amigo e líder do Governo setembrista, assume o cargo de Inspetor Geral dos Teatros. 

Nesta função, esboçou um projeto assentado em três pontos fundamentais: a construção 
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de uma nova casa de espetáculos (Teatro Nacional D. Maria II); a fundação de uma escola 

voltada para a formação artística (Conservatório Nacional) e a criação de um repertório 

dramático de origem portuguesa. (CATROGA, 1993, p. 555). 

Além de coordenar tudo isso, Garrett começa a escrever peças com temática mais 

nacional, integradas ao movimento romântico, entre elas: Um auto de Gil Vicente (1838); D. 

Filipa de Vilhena (1840) – escrita para ser representada pelos alunos do Conservatório 

Dramático –; O alfageme de Santarém (1841); e Frei Luís de Sousa (1843). Este conjunto de 

obras constitui simultaneamente o início e o apogeu da dramaturgia romântica. 

(MONTEIRO, 2001, p. 64). 

Entre a escrita e a representação, em 1838, de Um auto de Gil Vicente, e a sua 

publicação em livro, em 1841, ocorreram alterações no cenário político, como: acirramento 

das divergências entre cartistas e setembristas; juramento de uma nova Constituição (1838); 

queda do governo setembrista de Sá da Bandeira, em 1839; e início da ascensão de Costa 

Cabral como membro proeminente do novo governo de tendência cartista.  

Garrett, na “Introdução” que inclui à edição do drama em 24 de agosto de 1841, 

argumenta sobre as causas da decadência do teatro português e aponta possíveis soluções. 

Já se percebe, aqui, o tom desiludido que marcará sua obra da maturidade. 

A primeira representação de Um auto de Gil Vicente ou a Corte de El-Rei D. Manuel I, 

título completo por que é anunciado pela primeira vez, acontece em 15 de agosto de 1838, 

no teatro da Rua dos Condes, com Emília das Neves no papel de Beatriz. Ana Isabel 

Vasconcelos registra: 

 
[...] o texto de Garrett teve uma aceitação invulgarmente entusiástica, 
tendo a envolvê-lo todo um ambiente de expectativa, não só devido à sua 
autoria mas, sobretudo, devido ao entusiasmo e importância que aquela 
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produção dramática original tinha então para a restauração da cena 
portuguesa. (2003, p. 96). 

 

 Em julho de 1841, o Ministro da Fazenda, António José de Ávila, expõe a 

necessidade de cortar gastos, e propõe a supressão do Conservatório Dramático. Essa 

medida irrita profundamente Garrett que defende em discurso, tornado célebre, proferido 

na sessão da Câmara de Deputados, de 15 de julho de 1841: 

 

Ofendeu-me a proposta de destruição do Conservatório. – É 
verdade. – Como não havia de ofender-me a proscrição inútil e 
manifestamente acintosa de um estabelecimento que eu tinha criado com 
tanto zelo e desinteresse, cujo proveito via crescer todos os dias, e no qual 
acreditava, e ainda creio que estavam firmados grandes interesses de 
civilização? 

Posso dizê-lo hoje com mais confiança e desafogo, porque já 
todos sabem que dele me não vinha proveito algum; e se algum amor-
próprio entrava na questão, era daquela espécie que não faz vergonha, 
antes honra. 
[...] 

Para aquela instituição nascente, cuja despesa era uma bagatela 
(que ainda podia contudo reduzir-se, como eu há dois anos tinha 
proposto, e o ano passado provara a Comissão de Instrução Pública), e 
que decerto havia de restaurar o nosso teatro, – aliás criá-lo, que nunca o 
tivemos – para esse foi golpe de morte, de que os próprios algozes quando 
lhes passar a fúria, se hão-de pejar. (GARRETT, 1963, p. 1312, vol. I, grifo 
do autor).   

 

 No dia seguinte, Garrett é demitido dos cargos de Inspetor Geral dos Teatros, de 

Diretor do Conservatório Dramático e do de Cronista-Mor do Reino. Entretanto, mostra-

se coerente com seu posicionamento político, agindo de acordo com suas ideias, 

planejando a criação de uma escola de teatro.  

 Na Introdução, de Um auto de Gil Vicente, Garrett afirma: 

 

O teatro é um grande meio de civilização, mas não prospera onde 
a não há. Não têm procura os seus produtos enquanto o gosto não forma 
os hábitos e com eles a necessidade. Para principiar, pois, é necessário um 
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mercado factício. É o que fez Richelieu, em Paris, e a corte de Espanha, 
em Madrid; o que já tinham feito os certames e concursos públicos em 
Atenas, e o que em Lisboa tinham começado a fazer D. Manuel e D. João 
III. (2007, p. 88). 

 

O teatro é considerado “um meio de civilização”, ao lado dos jornais, da tribuna, da 

luta contra a censura e pela instrução; por isso, a importância de aproveitá-lo para exercer 

uma função social, além de entreter. Era necessário elevar o nível cultural da nascente 

classe média, formar novos hábitos, porém isso só seria possível se existisse um repertório 

nacional, moderno, que instruísse sem aborrecer, um repertório no qual o público se 

reconhecesse. 

Entre as causas para a decadência do teatro em Portugal, Garrett aponta a falta de 

gosto do público por esta arte, consequência do descaso dos governantes, o que se reflete 

no interesse de autores, atores, encenadores portugueses, assim como todos os demais 

profissionais envolvidos na concretização de um espetáculo. E a indignação do autor é 

percebida na apresentação da obra: 

 

Nem temos um teatro material, nem um drama, nem um actor. 
Os autos de Gil Vicente e as óperas do infeliz António José foram 
nossas únicas produções dramáticas verdadeiramente nacionais. Umas e 
outras, inda que por motivos diferentes, são obsoletas e incapazes da 
cena.  

Mas em Portugal há talentos para tudo; há mais talento e menos 
cultivação que em nenhum país da Europa! 

Basta que Vossa Majestade se digne evocar do caos os elementos 
que aí lutam, e uma criação bela e grande surgirá à sua voz; tal que Vossa 
Majestade se comprazerá na sua obra, e alcançará na opinião do mundo 
um dos mais ilustres títulos com que a História honra os príncipes – o de 
protector das boas artes. (GARRETT, 2007, p. 94).  

 

Além disso, como estruturar a arte dramática se não existiam edifícios dramáticos 

modernos? Ou melhor, havia basicamente dois: o da Rua dos Condes e o do Salitre, mas se 
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encontravam em péssimas condições. Então, era necessária a construção de um teatro 

nacional. Cito: 

 

Nem ele tinha onde nascer, o pobre: que só a humildade da 
Eterna Grandeza escolheu para nascer um presepe. Havia aí duas 
arribanas, uma no Salitre, outra na Rua dos Condes, onde alternada e 
lentamente agonizava um velho decrépito que alguns tafuis de botequim 
alcunhavam de teatro português; e iam lá de vez em quando ouvir o 
terrível estertor do moribundo: – que atroz divertimento! (GARRETT, 
2007, p. 90). 

 

De fato, o teatro português vivia uma enorme crise. Mas, dentro do possível, 

Garrett põe em prática alguns projetos que tiveram impacto: a Inspeção de Teatros; o 

Conservatório Dramático – formando atores, cenógrafos, diretores, além de realizar 

concursos para incentivar a produção de textos dramáticos – e a construção do Teatro 

Nacional D. Maria II.  

Em 1840, apresenta à Câmara o projeto para a sua edificação. No ano seguinte, na 

própria introdução de Um auto de Gil Vicente, mostra-se desacreditado quanto à realização 

da obra, devido às propostas de redução de despesas, apresentadas pelo Ministro da 

fazenda António José de Ávila, que foram designadas, pelo povo, de salvatério: 

 

Parou tudo com a perseguição do Salvatério: a casa com o terreno 
e parte do material já comprado – e boa soma de contos de réis já 
assinada – o repertório com um bom par de dramas, em que há alguns 
com muito mérito, tudo parou. 

Consumará esta gente, com efeito, a sua obra de vandalismo 
brutal e estúpido? 

Creio que sim. [...] (GARRETT, 2008, pp. 96-97). 
 

É o que Garrett chama de “a quinta crise do teatro português”:  
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A primeira trouxe-lha o fanatismo de el-rei D. Sebastião e a perda 
da independência nacional. 

Na segunda queimaram-lhe o pobre António José. 
A terceira veio com a Ópera italiana e a perseguição do Garção. 
A quarta foi a invasão das macaquices francesas. 
Está quinta é a do Salvatério2. (GARRETT, 2007, p. 97).  

 

Felizmente, a construção do edifício iniciou-se em 1842 e foi concluída em 1846, a 

tempo de ser inaugurado no aniversário da rainha, a 13 de abril, com a peça “Álvaro 

Gonçalves, o Magriço e os Doze de Inglaterra”, de Jacinto Aguiar de Loureiro; escolhida 

em concurso público. 

Com essas transformações, foi possível a conjugação de bons textos com boas 

“representações” sobre o palco que iriam educando as plateias, formando pouco a pouco 

um público crítico e exigente. (MONTEIRO, 2010, p. 103). Contudo, o projeto de 

reanimar o teatro português acabou interrompido algumas vezes por razões políticas. 

 É neste ideário que Um auto de Gil Vicente é escrito, como reflete seu autor: 

 

O drama de Gil Vicente que tomei para título deste não é um 
episódio, é o assunto do meu drama; é o ponto em que se enlaça e do qual 
se desenlaça depois a acção; por consequência a minha fábula, o meu 
enredo ficou, até certo ponto, obrigado. Mas eu não quis só fazer um 
drama, sim um drama de outro drama, e ressuscitar Gil Vicente a ver de 
ressuscitava o teatro. (GARRETT, 2007, p. 96).    

 

                                                 
2 Mário Gonçalves Viana, em Almeida Garrett: Poesia e Teatro, explica o aparecimento do termo 
Salvatério. “Salvatério. Assim foram designadas, pelo povo, as mesquinhas propostas de compressão 
de despesas, apresentadas pelo Ministro da Fazenda, António José de Ávila, propostas essas que 
Garrett combateu, ardorosamente, numa das suas mais famosas orações parlamentares, qual foi o 
discurso proferido na sessão, da Câmara dos Deputados, de 15 de julho de 1841, a propósito da 
chamada Discussão da Lei da Décima. 
A Comissão Externa, que foi designada Salvadora, apresentou determinadas propostas, de redução 
de despesas, as quais, interpretadas com espírito acanhado, deram origem àquilo que, na época, 
ficou conhecido pelo nome de Salvatério, expressão irónica, que tem o seu quê de depreciativo.” 
(VIANA, 1944, pp. 189-190). 
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A peça traz à cena a corte de D. Manuel I e dois importantes nomes da literatura 

que nela evoluíram: Bernadim Ribeiro e Gil Vicente, denotando a inovação de seu autor ao 

abordar o teatro dentro do teatro. A base do novo enredo é o texto As cortes de Júpiter, de 

Gil Vicente, que celebra a partida da Infanta D. Beatriz, dada em casamento ao Duque de 

Sabóia, aproveitando-se desse dado histórico para explorar a lenda do amor impossível 

entre D. Beatriz e Bernadim Ribeiro. 

A ação desenvolve-se em três atos. Desde o primeiro ato, assiste-se aos 

preparativos para a representação do texto vicentino. Após algumas peripécias e 

desencontros amorosos, Bernadim Ribeiro consegue convencer Gil Vicente a aceitá-lo 

como ator no lugar de uma das atrizes, a que faria o papel de moura no final da peça. 

Bernardim Ribeiro aproveita-se para, veladamente, através da personagem vicentina, dirigir-

se a D. Beatriz, dedicando-lhe um de seus poemas, ao mesmo tempo que lhe devolve o 

anel que esta lhe oferecera.  

El-Rei D. Manuel estranha o desenlace, que parecia mais uma tragédia do que uma 

das comédias a que Gil Vicente o acostumara. O drama termina com a partida da Duquesa 

para a Itália, a bordo do galeão, e a suposta morte de Bernardim, que se lança ao mar. 

Um auto de Gil Vicente ocupa um lugar de relevo na produção dramática garrettiana e 

na cultura portuguesa do século XIX, pois representa o ponto de partida para a restauração 

do teatro nacional, após um longo período de teatro marcado e dominado por influência 

estrangeira. 
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A CULTURACOMORESISTÊNCIA: IDENTIDADE, HISTÓRIA E LITERATURA 

NO PROCESSO DE LIBERTAÇÃO ANGOLANO 

 

Felipe Paiva Soares1 

Orientador: Prof. Carlos Liberato  

 
 

- “É pruquênossas raiz 
Tem força do makèzú!...”  
 
Viriato da Cruz, Makèzú 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

As justificativas alegadas pelo governo salazarista para a guerra colonial 

encontraram, até certo ponto, amplo apoio popular na metrópole remontando tais 

justificativas a momentos anteriores, desde a publicação doActoColonial em 19302 até os 

anos 70 quando esse apoio efusivo começa a perder espaço. A propaganda de estado 

através de diversos meios – inclusive da literatura - disseminava uma versão revigorada em 

plena segunda metade do século XX do “fardo do homem branco” e do “darwinismo 

social”. Houve, dessa forma, uma sedimentação na psique-coletiva dessa cosmovisão 

imperial com aquele efeito de longa duração na representação social3 para legitimar o ganho 

                                                           
1 Graduando em história pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), bolsista de iniciação 
científica, desenvolve pesquisa na área de história recente de Angola e literatura angolana, orientado 
pelo Prof. Carlos Liberato. E-mail: paiva.his@gmail.com. 
2 Trata-se do decreto nº 18570 de 8 de julho de 1930 publicado como o Acto Colonial pelo então 
responsável interino pela pasta das colônias; António de Oliveira Salazar. O ato deixa claro que 
pretendia “„a colonização propriamente dita, com a expansão da nossa raça‟. E no seu artigo 
segundo afirmava ser „da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de 
possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar populações indígenas que neles se 
compreendam.‟” (MATEUS, 1999, p.19, 20). 
3 Lembrando o Motor de Três Tempos braudeliano. Falo aqui do tempo de duração mais longa, o das 
estruturas, nesse caso uma superestrutura ideológica de longa duração, ou uma “mentalidade” para 
usar o termo francês, por mais amplo e um tanto impreciso que seja. Além de ser explicado e 
aplicadono clássico livro de Braudel La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Philippe II 

mailto:paiva.his@gmail.com
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=La_M%C3%A9diterran%C3%A9e_et_le_Monde_M%C3%A9diterran%C3%A9en_a_l%27%C3%A9poque_de_Philippe_II&action=edit&redlink=1
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econômico e as opressões daí decorrentes dentre as quais se destacava o trabalho forçado 

africano. 

Contudo, é necessário atentar também para as respostas geradas ao argumento e 

ação colonial. A partir da resistência ao colonialismo gestaram-se vários contra-discursos. 

Fonte inestimável nesse sentido é a literatura; abundando obras que espelham essa 

polifonia politico-ideológica. Contudo, tal resistência e tal polifonia aparecem ligadas a 

outro aspecto chave: as disputas pela hegemonia cultural não só no tocante à Metrópole VS 

Colônia, mas no que diz respeito aos vários movimentos de independência entre si. 

 Logo, o entendimento correto da história recente africana, e nesse caso de Angola 

em especifico, precisa abarcar a discussão tangente à Resistência (enquanto conceito teórico 

e histórico-historiográfico e não somente enquanto palavra de ordem do momento) e 

àIdentidade enquanto campo de disputa cultural e política.Nesse sentido a literatura 

mostra-se uma fonte imprescindívelpara compreensãodesses aspectos e embates da história 

recente angolana. 

 

1. HISTÓRIA 

 

É impossível se pensar a história contemporânea africana sem um termo chave: 

resistência. Não adentro aqui no conceito teórico cabraliano (isso será feito mais adiante), 

mas somente no fato histórico em estado bruto e em sua interpretação historiográfica. 

Nessa perspectiva é possível encontrar dois momentos distintos na resistência angolana ao 

julgo lusitano: um primeiro a que grosso modo chamaremos Tradicional e um segundo a que 

                                                                                                                                                                          
tem-se também uma boa elucidação dessa tríade temporal em: BRAUDEL, FernandLa Historia y 
LasCienciasSociales. Madri: AlianzaEditorial,1970, pp.60-97.  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1714 
 

também grosso modo chamaremos Moderno.4 É fato que existem intersecções entre ambos 

e não constituem momentos inconciliáveis são antes uma continuidade por ruptura, por 

mais contraditória que essa afirmação possa parecer. 

Ao que se chama de resistência moderna se inicia, sem nenhuma data mais 

precisa, em meados da secunda metade do século XIX tendo um período de “pausa 

forçada” a partir de 1930 com a publicação do Acto Colonial que foi na verdade a 

culminação da extinção do embrionário nacionalismo angolano. Lembre-se que os anos de 

1923 a 1930 são marcados pela caça e purga aos opositores do regime em Angola. Os 

jornais de oposição como o Angolense, A Verdade e o Independente foram todos fechados e 

seus apoiadores e redatores tratados a ferro e fogo pela administração colonial encabeçada 

por Norton de Matos, o Cirurgião de Ferro.5 Essa geração nacionalista citadina que resistia 

principalmente pelas letras com artigos de protesto em jornais teve durante esses anos a 

voz calada em uma perseguição tão implacável que seria necessário esperar uma geração 

inteira - até os anos de 1950 - para reaparecerem vozes opositoras organizadas.  

Segundo Douglas Wheeler: “Portugal nesse período, instaurado o Estado Novo, 

começava a impor uma política de unidade sob o pretexto de necessidade patriótica, (...) e; 

aqueles que já não aplaudiam foram silenciados” (WHEELER, PÉLISSIER, 2011, p. 188). 

Em síntese afirma o historiador estadunidense: 

 
A primeira republica morreu em 1926. A sua extinção marcou o fim de uma fase 
importante da história de Angola e do nacionalismo angolano. Uma geração 
inteira de assimilados moderados foi neutralizada ou purgada no período de 
1923-30, e o nacionalismo angolano entrou em fase de silêncio e inactividade. 
Seria preciso esperar mais 20 anos para que ressurgisse uma geração de activistas 

                                                           
4 Essa classificação devo ao meu orientador Prof. Carlos Liberato. A partir dela consegui mapear os 
subtipos de resistência como a contemporânea, a “tribal”, a abstrata, etc. Observação que se faz 
necessária, pois sempre que se tratar das descobertas em conjunto usarei o plural, aquelas a que a 
responsabilidade cabe somente a mim virão no singular. 
5Adjetivação genérica para as autoridades coloniais que agiam de maneira mais autoritária, além de 
Matos outro exemplo seria Henrique de Paiva.  
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rebeldes, ao passo que os assimilados, já mais velhos, cujas esperanças tinham 
sido inflacionadas pela república, tentaram salvar o que podiam dos seus 
empregos e posições. (WHEELER, PÉLISSIER, 2011, p. 188).  

 

Logo, dentro do macro-conceito de resistência moderna, tal iniciativa de oposição 

pelas letras aparece com a formação dos primeiros assimilados e se encerra em 1930, o que 

surge mais tarde, anos 50 em diante, é um fenômeno sobremaneira diferente por dois 

motivos: 1) Agora já não eram tanto os artigos jornalísticos, mas sim as revistas de poesia 

que encabeçavam a resistência e 2) Ideologicamente essa geração dos anos 50 tinha os pés 

bem fincados no marxismo. 

Dessa forma é que modernamente se constitui a resistência angolana a partir da 

poesia de intervenção que dentre outros teve seus mais notáveis representantes em figuras 

como Viriato da Cruz, Agostinho Neto, Mário Antônio, Antônio Jacinto ou Mário Pinto 

de Andrade, apesar deste último se destacar mais como crítico literário, historiador, ou 

sociólogo. 

 Diacronicamente percebe-se como a literatura aparece indissociável do discurso de 

resistência e isso não se limita ao caso angolano, fenômenos parecidos ocorriam em África 

de maneira geral (tanto “acima” como “abaixo” do Saara). Para uma lista diminuta vale 

lembrar nomes como Jean-Joseph Rabearivelo (Madagascar), Tchicaya U Tam‟si (Congo), 

YamboOuologuem (Mali), LéopoldSédarSenghor (Senegal) e tal poesia desemboca mais 

tarde ou mesmo convive com prosadores da envergadura de um ChinuaAchedeou Wole 

Soyinka (ambos da Nigéria), NigugiwaThiong‟o (Quênia) ou ainda em uma figura tão 

brilhante como Naguib Mahfouz (Egito). Este último demonstra que até do ponto de vista 

da formação literária nacional a divisão entre África “Branca”e “Negra” é extremamente 

imprecisa. Contudo, essa configuração do resistir em versos e em prosa nem sempre é 

tratada da maneira merecida, ou se estuda os poetas e ficcionistas como apêndices dos 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1716 
 

políticos e “homens de ação” (como fazem muitos bons historiadores) ou se faz o 

contrário: a práxis política ou o momento histórico como acessóriosdo fazer literário 

(alguma parcela significativa da crítica especializada incorre nesse enfoque).6 

Se tomarmos como exemplo a bibliografia especializada em temas do nacionalismo 

e da resistência africana teremos considerações como a de Allen Isaacman que considerava 

a retenção da produção de algodão pelos camponeses de Moçambique como ato de 

resistência, já Crumey sugeriu, de maneira mais geral, que a resistência podia ser também 

silenciosa, sendo justamente o sigilo uma de suas principais características, J. Scott centrou-

se na “resistência cotidiana”, e temos inclusive a tese de AchilleMbembe segundo a qual até 

os sonhos podem constituir resistência!7Tende-se, portanto, incluir qualquer coisa desde o 

bandoleirismo (os Bandidos ou Rebeldes Primitivos como conceitua de maneira extremamente 

bem sucedida Eric Hobsbawm)8, até a deserção, migração ou segundo alguns autores: 

qualquer atividade que ajudasse a frustrar as ações do capitalismo (WALRAVEN, 

ABBINK, 2008, p.17, 18). Se tal como demonstrou José Capela a Ação Colonial lusitana 

                                                           
6Não chego a afirmar que esse tipo de enfoque seja equivocado,somente que ele não abarca toda a 
complexidade da obra literária. Um exemplo de trabalho rigoroso desse tipo no caso específico 
sobre o autor aqui tratado (Pepetela) seria o de Francisco Salinas Portugal. Logo no prefácio esse 
crítico afirma que seu método de análise para Mayombe pressupõe “(...) uma unidade essencial entre 
todos os mitos de qualquer latitude e em qualquer contexto temporal, uma acronia que situa o mito 
fora do que contexto histórico.” (PORTUGAL, 2001, p.21) grifos meus. Contudo, Portugal tem o grande 
mérito de mesmo não focalizando a história nãolhe retirar importância: “Isso não significa que nos 
situemos numa posição a-histórica, pois consideramos que as variáveis econômicas, políticas ou 
culturais, em definitivo ideológicas, em que o autor e receptor se colocam, condicionam não só a 
formulação literária do mito como também a sua interpretação, ou, o que é o mesmo, a sua 
„produtividade.‟” (PORTUGAL, 2001, p. 25). Creio que a metodologia de Portugal não diminui em 
nada o mérito de seu grande trabalho. 
7Citados do original por Jon Abbink e Walraven em ABBINK, Jon, BRUJIN, Mirjam de, 
WALRAVEN, Klassvan.(Orgs.). A propósito de resistir: repensar lainsurgenciaen África. Barcelona: 
Oozebap, 2008. 
8Para mais consultar a nova edição brasileira do trabalho do historiador britânico: HOBSBAWM, 
Eric. Bandidos.São Paulo: Paz e Terra, 2010. Leia-se sinteticamente a definição de Hobsbawm sobre 
o banditismo social: “Os bandidos, por definição, resistem a obedecer, estão fora do alcance do 
poder, são eles próprios possíveis detentores do poder e, portanto, rebeldes potenciais.” 
(HOBSBAWM, 2010, p. 26). Alguns elementos da resistência tradicional se encaixam nessa 
definição.  
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vinha acompanhada da implantação do sistema capitalista nas colônias, então resistir ao 

sistema colonial era também em alguns casos se opor ao capitalismo.9 

Contudo, mesmo tendo em conta o levantamento mais atual acerca do resistir em 

África; o livro organizado pelos historiadores Jon Abbink, Brujin e Walraven do Centro de 

Estudos Africanos da Universidade de Leiden.Não se têm sequer nessa notável e exaustiva 

coletânea um capítulo exclusivo sobre a literatura como arma de resistência, e como vimos 

acima os trabalhos anteriores (Isaacman, etc.) também não focalizaram nas letras. O fato é 

que tal como já foi dito e exemplificado no presente artigo; a Literatura foi arma de guerra 

imprescindível e através dela se demarcam quase todas as demais características da 

insurgência africana: a retórica identitária, a violência, etc. 

Fora isso concordo em absoluto com os estudiosos de Leiden quando afirmam que: 

“Un punto fundamental en la crítica a los primeros trabajos sobre el concepto de 

resistencia es que se centran en las reacciones de los africanos contra el hombre blanco o el 

colonialismo y no en su verdadero quehacer del desarrollo histórico.” (WALRAVEN, 

ABBINK, 2008, p.16). E continuam sua argumentação: 

En este libro continuaremos empleando el concepto de resistencia en un 
sentido amplio para hablar de intenciones y de acciones por varias 
razones, siendo las más comunes la percepción de acciones entendidas 
como injustas y los intentos de dominación ilegítimos o intolerables. Los 
actos concretos de resistencia no tienen porqué ser actos de violencia 
física, ampliándose también a otros círculos del comportamiento 
humano. La resistencia debe definirse no tanto como un conjunto de 
actos concretos sino por el intento de estos actos, con el objetivo de 
defender situaciones sociopolíticas prexistentes, proteger y relanzar otros 
ideales de civilización o, simplemente, defender estructuras de poder ya 
existentes, sean o no elitistas (WALRAVEN, ABBINK, 2008, p. 22). 

                                                           
9Para mais consultar o excelente trabalho de Capetela em: CAPELA, José. O imposto de palhota e a 
introdução do modo de produção capitalista nas colônias: as ideias coloniais de Marcelo Caetano, legislação do 
trabalho nas colônias nos anos 60. Porto: Afrontamento, 1977. Capela estuda a última fase do 
colonialismo português, ou o que N‟Krumah chamou de Neocolonialismo que seria o último 
estágio do Imperialismo, infelizmente o ideólogo ganense não podia prever o fenômeno da 
globalização. N‟KRUMAH, Kwame. Neocolonialismo: último estágio do imperialismo. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1967.   
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De maneira que para a compreensão correta desse quehacer histórico angolano é 

necessário ter em mente a literatura inserida no contexto geral de libertação africano, como 

forma de insurgência. Se a poesia de africanos já mencionados ou de poetas da diáspora 

(um AiméCesairé, por exemplo) teve seu peso no ato de resistir, a poesia de intervenção 

angolana (nessa mesma trilha da poesia geral da África do período) no primeiro momento 

de organização política dos movimentos de libertação também teve sua responsabilidade e 

posteriormente é a prosa de guerra que ganha espaço. Destacando-se a produção de Artur 

Pestana, o Pepetela. As raízes que começam no Makèzú vão dar no Mayombe. 

 

2. LITERATURA 

 

Fratz Fanon apontou no tocante às produções literárias africanas (ou da diáspora) 

que “Parece existir una especie de organización interna, una ley de la expresión que quiere 

que las manifestaciones poéticas escaseen a medida que se precisan los objetivos y los 

métodos de la lucha de liberación.”(FANON, 2007, p. 219).Como apontado acima em lista 

diminuta, de maneira geral, as produções poéticas realmente tendiam a anteceder e a 

ficarem menores em número com o passar do tempo e a concretização das lutas de 

libertação nacional. 

Na obra de Pepetela a afirmação também se faz verdadeira, se tomarmos sua 

Trilogia de Guerra veremos como o extremamente poético, apesar de escrito em prosa, 
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(MuanaPuó) cede espaço ao eminentemente concreto (As aventuras de Ngunga) mediado por 

um romance já mais realista, mas ainda com resquícios poéticos (Mayombe).10 

O diferencial dessa narrativa está justamente em seu caráter mediador, enquanto 

Muaná Puó é hermético e extremamente simbólico e As aventuras de Ngunga é direto e 

contundente, Mayombe, ao contrário, começa em versos, mas é narrado em prosa e em tons 

realistas com lapsos de simbolismo metafórico. Por fim, essa narrativa consegue unir tanto 

o gênero Épico quanto o romance de tipo Polifônico.    

Ora, não se pode entender que Mayombeé um Épico tomando o sentido vulgar que 

o conceito tomou, como mero conjunto de “aventuras”. Por exemplo, é preciso atentar 

para o fato de que o romance começa em versose termina com uma frase em prosa conclusiva 

que não remete ao trecho em que está inserida, mas justamente faz menção aos versos 

iniciais. Vejamos: 

Aos guerrilheiros do Mayombe, 
que ousaram desafiar os deuses 

abrindo um caminho na floresta obscura, 
Vou contar a história de Ogun, 

o Prometeu africano.  
(PEPETELA, 2009, p.11) 

 

O incipit, que mantive com a formatação original, é em tom anunciativo, e na última 

página da obra lemos, depois de uma narrativa do personagem Comissário que em 

                                                           
10 Uma das conclusões a que cheguei em meu trabalho, por motivos interpretativos e metodológicos que não 
cabem tanto discutir aqui, é que essas produções formam, de fato, uma trilogia implícita e que o 
entendimento de qualquer uma delas sem ao menos citar elementos das outras duas tende a ser limitado. Tal 
ligação entre as obras já havia sido apontada por Salinas Portugal: “Diríamos que o macrocontexto 
conformado pelas narrativas míticas europeias e africanas é actualizado por esses textos do autor numa 
intertextualidade de caráter homo-autoral, de tal maneira que somos obrigados a ler Mayombe em relação, pelo 
menos, com  Yaka e MuanaPuó, assim como, talvez, com As Aventuras de Ngunga.”(PORTUGAL, 2001, p. 
23). Salinas Portugal não chega a concluir que existe um ritmo de continuidade entre as três primeiras obras e 
coloca inclusive Yaka como imprescindível para compreensão de Mayombe. Sem dúvidas que a narrativa Yaka 
guarda intertextualidade com Mayombe, mas não lhe constitui, nem implicitamente, uma sequência, como as 
outras duas. Yaka já se insere em outro bloco literário do autor em muito distinto. A diferença na conclusão e 
na interpretação, como já observei acima, se deve ao método utilizado, um é substancialmente mito-crítico o 
outro é histórico.      



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1720 
 

momento algum cita Ogun ou Prometeu: “Tal é o destino de Ogun, o Prometeu africano.” 

(PEPETELA, 2009, p.252). Essa estruturação narrativa remete aos Épicos clássicos. 

Segundo o helenista Bernard Knox:  

 
A narrativa épica em geral anuncia o ponto da história que ela começa e 
prossegue em ordem cronológica até o fim. A Ilíada principia com o 
pedido do poeta à Musa: “Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o filho de Peleu”; 
ele então lhe diz por onde começar: “desde o momento em que primeiro 
se desentenderam/o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles” 
(I.1-7). Ela assim faz e a história é contada em rigorosa ordem 
cronológica até o final: “E assim foi o funeral de Heitor, domador de cavalos.” 
(KNOX, 2011, p.17).Grifos meus. 

 

Mesmo se tomarmos o exemplo da Odisseia narrativa reconhecidamente mais 

fragmentada que a Ilíada principalmente por conta da Telemaquiateremos a mesma 

estruturação: 

Fala-me, Musa, do homem astuto que tanto vagueou/depois que de Troia destruiu a 
cidadela sagrada./Muitos foram os povos cujas cidades observou,/cujos 
espíritos conheceu; e foram muitos no mar/ os sofrimentos por que 
passou para salvar a vida,/para conseguir o retorno dos companheiros a 
suas casas./ (...)/ Destas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. 
(HOMERO, 2011, p. 120). Grifos meus.11 

 

A estruturação épica de Mayombe remonta, pois, ao clássico grego e ao gênero 

epopeico em sentido mais pleno e não somente vulgar como tendo mero enredo 

aventuresco, daí que conceituar Pepetela como o Homero africano, como fazem alguns 

autores, é extremamente válido, pois se anuncia uma história (a de Ogun, Prometeu 

africano) e se termina com o mesmo norte.  

                                                           
11 As semelhanças com a Odisseia não terminam aí, creio inclusive, por motivos que fogem ao tema 
desse artigo que em Mayombepode haver uma Telemaquia transversal da formação do personagem 
Comissário e também um intertexto entre Pepetela e Hesíodo e Ésquilo na configuração ficcional-
metafórica do Ogun/Prometeu, Mayombe/Zeus e Sem Medo/Comissário. Desenvolvi mais esse 
tema em O Guerreiro e o Rei: um estudo histórico e mito-crítico sobre a imagética em Pepetela, estudo não 
publicado 
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Porém, a polifonia é, via de regra, a característica mais lembrada do romance. Além 

do narrador absoluto que delineia e corta transversalmente toda a obra, a fim de contar a 

história anunciada, tem-se a presença de personagens narradores que expressam sua visão 

de mundo. Esse épico da guerra colonial traz em sua estrutura um dialogismo entre os 

aspectos históricos e estéticos, dialogismo esse que desemboca na polifonia do romance. 

Cada narrador carrega em sua fala uma idiossincrasia decorrente de sua cosmovisão, as 

ideias expressas se chocam e ao final das contas o que se tem é a apresentação dos vários 

pontos de vista dos movimentos de libertação – MPLA nesse caso específico – ao julgo 

colonialista -. Cada personagem acaba dessa forma representando um arquétipo, sendo 

possível, por exemplo, falar de um Complexo de Milagreou de umIdeal Muatiâvuaconforme 

veremos adiante. As personagens acabam sendo personificações ficcionais de projetos 

políticos coletivos. 

Tal como aponta Paulo Bezerra interpretando a teoria bakhtiniana sobrea polifonia, 

esta consistiria em cada personagem ter a sua “independência psicológica e intelectual e 

suas individualidades como sujeitos representantes do universo social plural e dotados de 

consciências igualmente plurais” (BEZERRA, 2011, p. X).Ou ainda conforme afirma o 

próprio Bakhtin: 

No romance polifônico de Dostoievski, o problema não gira em torno 
da forma dialógica comum de desdobramento da matéria nos limites de 
sua concepção monológica no fundo sólido de um mundo material uno; 
o problema gira em torno da última dialogicidade, ou seja, da 
dialogicidade do último todo.(...). Não se constrói como o todo de uma 
consciência que assumiu, em forma objetificada, outras consciências, mas 
como todo da interação entre várias consciências, dentre as quais nenhuma se 
converteu definitivamente em objeto de outra (BAKHTIN, 2001, p.19). 
[Grifos meus]. 

 

É esse também o caso do romance pepeteliano de 71, com a ressalva de que o 

romance não se limita à polifonia, é também Épico (diferentemente do romance dostoievskiano) 
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e inserido em uma trilogia específica guardando relações de dialogismo direto com as 

outras duas obras e indireto com as demais obras do autor. 

Voltando ao estudo propriamente histórico, dentro da estrutura polifônica o 

personagem Milagre é um dos primeiros a aparecer. Depois do contraditório e complexo 

Teoria - que carrega em sua fala uma série de dúvidas e problemas existenciais - vem 

Milagre que não traz dúvida alguma, mas respostas seguras. Diz a personagem: “São os que 

estão mais avançados que devem governar os outros, são eles que sabem. É como as tribos: 

as mais avançadas devem dirigir as outras e fazer com que estas avancem, até se poderem 

governar” (PEPETELA, 2009, p.48). Estranhamente são palavras de um guerrilheiro e não 

de um apoiador do regime colonialista. Milagre é, antes de tudo, em certo sentido, a figura 

do não-assimilado que se revolta mas repetindo pelo sinal oposto o mesmo discurso 

colonialista. 

Levando em conta que o “assimilado” em sentido fanoniano seria o intelectual 

urbano educado pela metrópole a personagem não se encaixa nesse modelo: “A minha 

terra é rica em café, mas o meu pai sempre foi um pobre camponês. E eu só fiz a Primeira 

Classe, o resto aprendi aqui, na Revolução” e mais adiante demonstra o que pensa do 

intelectual assimilado, ou seja, daqueles compunham a “resistência moderna”: “Os 

intelectuais têm a mania de que somos nós, os camponeses, os tribalistas. Mas eles também 

o são. O problema é que há tribalismo e tribalismo. (...). Foi o que Lenine quis dizer, 

quando falava de guerras justas e injustas.” (PEPETELA, 2009, p. 47). 

 O que Milagre representa é a permanência de argumentos passados recolocados 

em perspectiva contemporânea. Milagre, o homem da Bazuka, é somente um etno-

nacionalista que enxergando de maneira anacrônica propõem saídas étnicas para problemas 

políticos. É a personificação, talvez, das ações da UPA (União das Populações de Angola), 
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que apesar do nome ficou conhecida por suas ações de caráter “tribalista”. A esse respeito 

afirma a historiadora Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus:  

No entanto, a UPA acabou por se apresentar como um movimento 
tribal e pouco credível, dadas as contradições entre o que dizia e o que, 
depois, apareceram a fazer os africanos que mobilizara. Era, afinal, uma 
organização dirigida e integrada por bacongos,sendo sobre eles que exercia 
influência significativa. Por isso mesmo, em 1961, não tinha uma 
estratégia nacional, mas sim uma estratégia tribal (CABRITA MATEUS, 

MATEUS, 2011, p. 145).12 
 

O tribalismo, o qual a UPA/FNLA foram as entidades representantes, identificou-

se com a manipulação do sentimento étnico para fins políticos. De maneira que havia esse 

Complexo de Milagre em vários militantes e nessa organização específica, sendo o milagrismo 

uma face do tribalismo. 

Segundo René Pélissier o abismo existente entre assimilados e indígenas não 

assimilados introduziu um novo fator divisório, pois seus objetivos nem sempre eram os 

mesmos (WHEELER, PÉLISSIER, 2011, p. 234). Dessa maneiraMilagre identifica não só 

a contradição pessoal de um tribalista em um movimento chefiado por intelectuais 

cosmopolitas, mas sim a contradição do próprio MPLA enquanto instituição. Indagado 

sobre essas relações entre etno-racialistas e assimilados citadinos Pepetela afirma: 

De facto houve choques. Mesmo no aspecto rácico, pois os puramente 
nacionalistas viam com alguma dificuldade gente não negra como 
participante no Movimento de Libertação (mesmo no próprio MPLA, 
muito mais avançado nesse aspecto). Pouco a pouco, certas barreiras 
foram sendo ultrapassadas. Mas os ditos socialistas consideravam os 

                                                           
12A ação inadjetivável da UPA no 15 de março de 61 expressa bem o que essa organização 
representava e o que a própria personagem Milagre espelhava. Foram, segundo consta nos arquivos, 
testemunhos e fotografias, mutilações e esquartejamentos de mulheres, crianças, mestiçose negros 
africanos, especialmente os Ovibundo, na maioria camponeses e/ou pequenos colonos e 
comerciantes. Havendo inclusive atos de canibalismo forçado, há testemunhas que afirmam que 
eram obrigados a comer seus próprios conhecidos depois de mortos. Se supormos que nada 
aconteceu como alento não adiantaria, pois só o fato de tais barbaridades serem possíveis de serem 
imaginadas já diria muito sobre o momento histórico real. Que não se esqueça, porém, que o 
“Terror Negro” andava acompanhado, e precedido, pelo “Terror Branco”, igualmente cruel.   
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meramente nacionalistas como camponeses atrasados, e estes 
consideravam aqueles como elitistas citadinos. (...).(PEPETELA, 2011). 
 

Fora isso o complexo de Milagre,é decorrência a nível individual e coletivo do “estigma 

da violência”fanoniano segundo o qual:  

 

La tensión muscular del colonizado – causada pelo colonialismo - se 
libera periódicamente en explosiones sanguinarias: luchas tribales, luchas 
de çofs, luchas entre individuos. (…). Porque el último recurso del 
colonizado es defender su personalidad frente a su igual. Las luchas 
tribales no hacen sino perpetuar los viejos rancores arraigados en la 
memoria (FANON, 2001, p. 47). 

 

Dessa maneira o milagrismo seria uma das respostas possíveis e decorrentes da ação 

colonizadora. A questão é certamente problemática, mas a tese de Fanon parece aceitável e 

elucidativa, mas não justifica os massacres e abusos daí decorrentes.  

Em contraponto, o modelo oposto ao milagrismo seria na narrativa pepeteliana(que 

espelha a polifonia política do período) o Ideal Muatiânvua. Leia-se um trecho narrado por 

esse personagem: 

Querem hoje que eu seja tribalista! 
De que tribo?,pergunto eu. De que tribo, se eu sou de todas as tribos, 
não só em Angola, como de África? não falo eu o swahili, não aprendi eu 
o haussa com um nigeriano? Qual é a minha língua, eu, que não dizia 
uma frase sem empregar palavras de línguas diferentes? E agora, que 
utilizo para falar com os camaradas, para deles ser compreendido? O 
português. A que tribo angolana pertence a língua portuguesa? (...). 
Eu, Muatiânvua, de nome de rei, eu que escolhi a minha rota no meio 
dos caminhos do Mundo, eu, ladrão, marinheiro, contrabandista, 
guerrilheiro, sempre à margem de tudo (mas não é a praia uma 
margem?), eu não preciso de me apoiar numa tribo para sentir a minha 
força. A minha força vem da terra que chupou a força de outros homens, 
a minha força vem do esforço de puxar cabos e dar à manivela e dar 
murros na mesa duma taberna situada algures no Mundo, à margem da 
rota dos grandes transatlânticos que passam, indiferentes, sem nada 
compreenderem do que é o brilho-diamante da areia duma praia. 
(PEPETELA, 2009, 123, 124). 
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Muatiânvua é a personificação do cosmopolitismo e remete ao pan-africanismo 

enquanto teoria política corrente da época. A personagem não representa um complexo, 

como Milagre ou Teoria, mas um Ideal. Assim como a própria fala da personagem deixa 

entrever ela dialóga com as demais personagens em especial os protagonistas Sem Medo e 

Comissário que são, ao fim e ao cabo, os assimilados revoltados ideal tipo. Caracterizando 

esse tipo de assimilado temos:  

En esta situación, la reivindicación del intelectual colonizado no es un 
lujo, sino exigencia de programa coherente. El intelectual colonizado que 
sitúa su lucha en el plano de legitimidad, que quiere aportar pruebas, que 
acepta desnudarse para exhibir mejor la historia de su cuerpo está 
condenado a esa sumersión en las entrañas de su pueblo (FANON, 
2001, p. 192, 193). 

 

Logo, “mergulhar nas entranhas do seu povo” não seria reprodução pura e simples, 

ainda que com o vetor oposto como faz Milagre, dos conceitos intelectuais produzidos 

pelo ocidente, mas adequá-los ou até mesmo rechaça-los a depender da situação histórica 

precisa da colônia, lembrando o modelo cabraliano da revolução como Acto de Cultura.  

 

 

3. CABRAL13 

 

Retrospectivamente temos informações chave que são essencialmente:1) As formas 

correntes de resistência em África, 2) A estruturação do romance pepeteliano de guerra 

sendo ele épico-polifônico e integrante de uma trilogia implícita. Nessa parte final explico 

os motivos de o romance apresentar essas características estéticas e porque ele constitui 

uma forma de resistência. Nesse ponto justifico o meu título a esse texto: A Cultura como 

                                                           
13 Essa parte do texto constitui uma versão adaptada e com cortes de outro artigo meu intitulado 
Dialética da Práxis: Ontologia Social em Amilcar Cabral, estudo sem publicação.   
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Resistência. Para tal me faço valer do arcabouço conceitual de um dos pilares da Teoria 

Crítica Africana: Amilcar Cabral.14 

Dentre os “pais fundadores” (como designa Dalila Mateus) dos movimentos de 

libertação nacional na África de língua oficial portuguesa Cabral foi o único que mereceu o 

título de teórico. Ao lado de EduardoMondlanee Pinto de Andrade era aquele que mais se 

destacava pelo refinamento intelectual e pelos estudos sobre a realidade nacional. Segundo 

Carlos Lopes o pensamento cabraliano seria caracterizado pelo estudo e análise da realidade 

nacional “aplicando dialecticamente o pensamento marxista à realidade do seu país” (LOPES APUD 

MATEUS, 1999, p.160). Concordo com a afirmação de Lopes, que Cabral fazia tal 

aplicação, mas não somente isso, Cabral também forjou um sistema teórico. Creio existir na 

obra cabraliana uma ontologia social que explicaria o todo da sociedade em alguns planos 

sendo estes os factos e actoseconômicos, políticos, culturais e de intervenção.  

Segundo o modelo proposto por Cabral existiria no plano da práxisuma relação de 

dependência e reciprocidade entre a luta de libertação nacional e a cultura, o pensador 

afirma também que dominar um povo é antes de tudo represar sua cultura nacional: 

Com efeito, pegar em armas para dominar um povo é, acima de tudo, 
pegar em armas para destruir ou pelo menos, para neutralizar e paralisar 
a sua vida cultural. É que, enquanto existir uma parte desse povo que 
possa ter uma vida cultural, o domínio estrangeiro não poderá estar 
seguro da sua perpetuação. Num determinado momento, que depende 
dos factores internos e externos que determinam a evolução da 
sociedade em questão, a resistência cultural (indestrutível) poderá 
assumir formas novas (políticas econômicas armadas) para contestar com 
vigor o domínio estrangeiro. (CABRAL, 1976, p. 222). 

                                                           
14Grosso modo a Teoria Crítica Africana seria uma tradição intelectual que envolveria pensadores, 
escritores e políticos tanto da África como da diáspora africana. O marco inicial dessa tradição seria 
a obra de W.E.B. Du Bois Souls of The Black Folk de 1903. Em tal tradição teríamos também a 
Negritude e o Pan-Africanismo. Para mais consultar a obra de ReilandRabaka em RABAKA, 
Reiland. Africana critical theory: reconstructing the black radical tradition, from W.E.B. Du Bois and C.L.R 
James to Frantz Fanon and Amilcar Cabral. The Rowman&Littlefield, 2009 ou ainda de mais fácil 
localização seu artigo “Teoria Crítica Africana” traduzido e publicadoem: NASCIMENTO, Elisa 
Larkin.(Org.).Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009, 
p.129-146.  
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A cultura para Cabral desembocava em luta armada. Não se tratava de escolher o 

plano mais importante da ação (Política VS Cultura), tratava-se de demonstrar na prática e 

na teoria que todos os planos da vida social estavam ligados e haveriam de servir na 

resistência e libertação, não se caía em um fetichismo dos conceitos, ou seja, não se tratava 

a cultura per si como independente do restante da vida social, daí o fato, grossíssimo modo, 

de seu pensamento constituir uma Ontologia Social. Mais adiante Cabral afirma: 

 
Demonstram igualmente a íntima ligação, de dependência e 
reciprocidade, que existe entre o facto cultural e o facto econômico (e político) 
no comportamento das sociedades humanas. Com efeito, em cada 
momento da vida de uma sociedade (aberta ou fechada), a cultura é a 
resultante mais ou menos consciencializada das actividades econômicas e 
políticas, a expressão mais ou menos dinâmica do tipo de relações que 
prevalecem no seio dessa sociedade, por um lado, entre o homem 
(considerado individual ou colectivamente) e a natureza, e, por outro, 
entre os indivíduos, os grupos de indivíduos, as camadas sociais ou as 
classes. 
O Valor da cultura como elemento de resistência ao domínio estrangeiro 
reside no facto de ela ser a manifestação vigorosa, no plano ideológico 
ou idealista, da realidade material e histórica da sociedade dominada ou a 
dominar. (CABRAL, 1976, 223). 

 

De maneira que a resistência política implicava necessariamente a cultural, pois, o 

partido agiria como expressão política da cultura de um povo (CABRAL, 1976, 225).  

Contudo, fato muito negligenciado é que Unidade e Luta começa justamente com 

um ensaio sobre crítica literária com o título de Apontamentos sobre Poesia Cabo-Verdianaem 

que segundo o intelectual guineense-cabo-verdiano: 

 
A poesia, como qualquer manifestação artística e apesar de toda a 
característica individual, emanente (sic) da personalidade do Poeta, é 
necessariamente um produto do meio em que tem expressão. Quer dizer: 
por maior que seja a influência do próprio indivíduo sobre a obra que 
produz, esta é sempre, em última análise, um produto do complexo 
social em que foi gerada (CABRAL, 1976, p.25). 
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Se como visto anteriormente o momento histórico concreto da forja de Ogun, ou 

seja, da feitura de Mayombe, é extremamente conturbado por abrigar 1) Disputas entre 

diferentes movimentos de libertação 2) Discordâncias dentro do próprio MPLA e 3) 

Necessidade de angariar recursos de justificativas para independência e formação da 

nação.Esses fatores levam, seguindo essa tese cabraliana,àpolifônia e ao mesmo tempo ao 

caráter épico de sua narrativa. 

Dessa maneira cabe também salientar que além de espelhar esse momento histórico 

concreto a literatura também agia sobre ele enquanto forma de intervenção cultural e 

política. Nesse ponto cabem duas observações essenciais: literaturanão é cultura, literatura 

émanifestação cultural. Logo, a literatura era uma das formas possíveis de resistir dentre todas 

as demais elencadas em momentos anteriores desse texto. Leia-se que:  

 
A cultura é a síntese dinâmica, ao nível da consciência do indivíduo ou 
da colectividade, da realidade histórica, material e espiritual, duma 
sociedade ou dum grupo humano, das relações existentes entre homem e 
natureza, como entre os homens e as categorias sociais. As 
manifestações culturais são as diferentes formas pelas quais esta síntese 
se exprime, individual ou colectivamente, em cada etapa da evolução da 
sociedade ou do grupo humano. (CABRAL, 1976, p. 244). 

 

O que leva o teórico a concluir que a revolução é, portanto, um acto de cultura 

(CABRAL, 1976, p. 244). Sendo a literatura produto cultural de uma época, como o 

próprio Cabral afirmou em seus apontamentos acerca da poesia cabo-verdiana, ela se 

encaixaria no conceito de facto cultural sendo justamente no factos culturais que residem os 

germes da contestação, levando assim à estruturação e ao desenvolvimento do movimento 

de libertação. (CABRAL,  1976, p. 224-225). 

A cultura era resistência, pois funcionava dentre outras coisas como forma de fincar 

e construir identidade ajudando na formação da nação lembrando o conceito de 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1729 
 

Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson em que o romance acaba proporcionando o 

meio ideal para representar a nação enquanto comunidade imaginada, pois é justamente no 

romance em que se abolem as periodizações cronológicas mais claras e em lugar disso tem-

se uma temporalidade que dialoga com o mito fundador (SCHWARCZ, 2009, p.12) - o 

Ogun de Mayombe é um caso claro disso -.15 Nessa formulação a Identidade tinha atributo 

dialético, pois servia, segundo Cabral, para identificar, mas também para distinguir 

(CABRAL, 1976, p. 240) e era nessa distinção que se formulava a justificativa de 

independência nacional. Uma coisa era Sem Medo,Comissário e Milagre, diferentes entre si, 

mas constituintes de uma mesma nação, outra coisa era o Tuga, o outro.  

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O tema é extremamente complexo e em momento algum pretendi esgotá-lo, está 

além das minhas possibilidades trata-lo da maneira vertical que merece. Mas a título 

                                                           
15 Esse historiador, Benedict Anderson, concluiu de maneira brilhante que as nações não são 
inventadas, mas imaginadas, segundo ele: “Assim, dentro de um espírito antropológico, proponho a 
seguinte definição de nação: uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo 
intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo soberana” continuando a argumentação: “Na verdade 
qualquer comunidade maior que a aldeia primordial do contato face a face (e talvez mesmo ela) é 
imaginada. As comunidades se distinguem não por sua falsidade/autenticidade, mas pelo estilo em 
que são imaginadas.” (ANDERSON, 2009 p.31, 32). A Angola do período precisava ser imaginada 
e de fato o era porque constituía objeto de desejos e projeções, e essas projeções desembocam na 
estrutura épica e no enredo bem delineadopepeteliano em Mayombe. De forma que, ainda dentro do 
marco conceitual de Anderson, creio que Mayombe é um romance de fundação na medida em que 
aponta um passado (o remoto Ogun, ou mesmoa relação Sem Medo – Comissário um 
representando o herói formado, passado, e o outro o herói em formação, presente, futuro) e um 
“nós” identificado; a polifonia é sintomática disso, e a partir daí se naturalizaria a história e o tempo 
que ao fim e ai cabo é exatamente o que ocorre:inicia-se com Ogun e este é naturalizado: Sem 
Medo – Comissário, e o tempo insólito (MuanaPuó) também é naturalizado (começando em 
Mayombe e terminando em As aventuras de Ngunga). 
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provisório pode-se depreender algumas características do momento histórico de libertação 

nacional: Polifonia dissonante ideológica (o que transparece na polifonia narrativa do 

romance pepeteliano), momentos diferentes dentro da resistência moderna (o que se figura 

na Trilogia de Guerra indo do insólito - MuanaPuó- ao concreto -As aventuras de Ngunga), 

necessidade de se imaginar e construir a nação (o que espelha a configuração épica do incipti 

e da conclusão da narrativa) e por fim a atuação do romance na realidade nacional 

enquanto maneira de agir sobre essa mesma realidade a fim de transformá-la sendo, pois, 

influenciado pelo momento histórico, mas também agindo como influênciaconstituindo-se 

fato cultural e complementando o Acto de Cultura, ou seja: a Revolução. 
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A POÉTICA ELEMENTAR DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

 

Fernanda Drummond1  

Orientadora: Professora Doutora Gumercinda Nascimento Gonda 

 

 

Céu, terra, eternidade das paisagens, 

Indiferentes ante o rumor leve, 

Que nós sempre lhes somos! 

 

 (Sophia de Mello Breyner Andresen, ―Céu, 

terra, eternidade das paisagens‖. In: Poesia) 2 

 

 

A paisagem é a humanização da phýsis. Transformar a excessividade da natureza em 

usufruto do homem, em um elemento estático cuja função é estar à sua disposição, para que 

ele o observe. Dizer ―natureza‖ é, ainda, transformar em particípio passado o vigor daquilo 

que, presentemente, nasce. Quando tornamos a natureza em paisagem, asseguramos a primazia 

do sujeito cultural sobre a phýsis, de modo a fazê-la integrar um espaço separado do homem. 

Assim, a lacuna entre homem e jardim, praia, mar, planta e animais se torna maior – 

graças a um abismo construído pelo humano com o propósito de aproveitar melhor a ―vista‖. 

Para haver uma tal ―vista‖, o ponto de colocação do observador precisa estar longe do espaço 

onde a phýsis floresce. Estando longe, o homem convenientemente emoldura essa natureza 

                                                 
1
 Mestranda em Literatura Portuguesa pela UFRJ. 
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para que ela esteja em função dele.  Há, de forma oposta, na poética andreseniana, um 

animismo dos elementos naturais que na verdade vem na contramão dos processos de 

humanização da natureza. Chamada muitas vezes de uma poetisa humanista pelos valores que 

levanta, Sophia acredita na nobreza do homem e na sua capacidade de transformar e reedificar 

o mundo. Mas não significa que compartilhe da tendência de dar à natureza um aspecto 

sujeitiforme.  

Alheia a esse processo, a poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen trabalha para a 

reintegração do homem no espaço, buscando a unidade entre o ser e a phýsis, de modo a 

converter essa relação em mundo. Lembramos, com o professor Antonio Jardim, que ―Mundo 

é a organização do real.‖ (Jardim, 2011). Na harmonia do cosmos, que reintegra homem e 

coisa, ―quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio‖ (palavras de 

―Arte Poética II‖, de Sophia) é animado por um ―espírito de verdade‖, que faz a palavra 

poética desvelar o real como é. Na linguagem adâmica de Sophia, o esplendor da phýsis é a voz 

do mundo, seu nome ―dito por ele próprio‖ (ANDRESEN, 2010, p. 848), como assinalado em  

―Arte Poética V‖. 

 

CONCRETAS COMO FRUTOS, NÍTIDAS COMO PÁSSAROS 

 

 Uma recorrente imagem no processo de solidificação da palavra poética em Sophia é a 

fruta. Da semente – que é a menor partícula, análoga à sílaba – à árvore – símbolo de união do 

terreno ao celeste e vice versa, o que é a fruta? Para Bachelard, ―a fruta constitui por si só uma 

promessa de mundo, um convite a estar no mundo‖ (Bachelard, 1988, p. 168). Essa visão não 
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podia estar mais coerente com a epifania poética que Andresen descreve em ―Arte Poética 

III‖: 

A coisa mais antiga de que me lembro é dum quarto 
em frente ao mar dentro do qual estava, poisada em 
cima duma mesa, uma maçã enorme e vermelha. Do 
brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma 
felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de 
fantástico, não era nada de imaginário: era a própria 
presença do real que eu descobria. (ANDRESEN, 
2010, p. 841). 
 

 O modo plástico com que a poetisa descreve a cena – ocorrida num ambiente parecido 

com a sua ―casa primitiva‖ (do poema ―Musa‖), no litoral da Granja, no Porto – atenta, é claro, 

para a luz, uma vez que o brilho das coisas se mostra através da iluminação que o real dá para a 

des-coberta delas. Nesse descortinar, o quarto tem suas paredes abolidas, a dita ―paisagem‖ já 

não é emoldurada por uma janela, não podendo, portanto, haver cortinas: o cômodo é 

diretamente em face do mar. Nada é obstáculo entre a visão do sujeito e a invasão do real para 

dentro do quarto; mas esse olhar é, ao mesmo tempo, muito recortado. Nesse parágrafo 

plástico como pintura, vemos destacadamente dois objetos: maçã e mesa. O real, estando 

presente, cito Bachelard, ―convida a estar no mundo (...) e o próprio mundo passa a ser uma 

fruta gigantesca‖ (BACHELARD, 1988, p. 168). 

 A maçã nos remete imediatamente ao mito de Adão, em cujo mundo inaugural e 

originário a linguagem ainda pode apontar e nomear. Não se faz, nessa era, um movimento 

atravessado de um símbolo significar algo diferente do que é dito. A linguagem, no sentido 

estrito de verbalização, há de ter o ―gosto que a língua tem na própria boca‖ – como nos atesta 

Clarice Lispector, na sua própria Maçã, a no Escuro. Língua, guardada na boca, além de ser um 

silêncio, é uma comunhão, porque o gosto da língua guardada é nenhum. A questão é de existir 
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um tal pertencimento entre nome e coisa (e não será à toa que O Nome das Coisas será um título 

de Sophia de Mello Breyner) a ponto de não haver ruído ou desentendimento. Esse modo de 

estar, prévio ao rompimento linguístico (―Dizer é uma violência‖, escreve Casé Lontra 

Marques) sofre de uma – cito Lispector – ―tal falta de nome como falta nome ao gosto que a 

língua tem na boca‖ (Lispector, 2004, p. 22). 

 De gosto em gosto, aquele da maçã adâmica será aquele que une o gosto da ―língua na 

boca‖ – pecado original da fala – ao gosto ―concreto‖ das ―palavras ditas com suas sílabas 

todas‖ (―Poema de Helena Lanari‖, Andresen, 2010, p. 517), sabor ambicionado por Sophia. 

Ao se reportar à ―nomeação adamítica‖, Walter Benjamin cita o processo de reminiscência 

platônica, que se ocuparia de alcançar uma percepção original, mais virgem, dos fenômenos: 

 

a ideia se libera, enquanto palavra, do âmago da 
realidade, reivindicando de novo seus direitos de 
nomeação. (...) contudo, na origem dessa atitude não 
está Platão e sim Adão (...). A nomeação adamítica 
está tão longe de ser jogo e arbítrio, que somente 
nela se confirma a condição paradisíaca, que não 
precisava lutar contra a dimensão significativa das 
palavras. (BENJAMIN, 1985, p. 59). 

 

Trata-se de uma relação com as palavras que seja capaz de nomear e fazer nascer, 

paralela à atitude de Adão, ao apontar os animais e chamá-los por seus nomes. Esse ato é uma 

correspondência ao modo como o real se diz e se mostra. Ao mesmo tempo, o ato poético está 

em fazer brotar uma nova espaço-temporalidade. Em Sophia, essa nomeação que provoca a 

gênese é problematizada em ―Camões e a Tença‖, (―Este país te mata lentamente/ País que 

chamas e não responde/ País que nomeias e não nasce‖ (ANDRESEN, 2010, p. 592) [In: 

Dual]) e celebrada no poema ―Lisboa‖: ―Digo:/ ―Lisboa‖/ (...) E a cidade a que chego abre-se 
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como se de seu nome nascesse‖ (ANDRESEN, 2010, p. 667) [É o poema de abertura do livro 

Navegações. Interessante conjugar a abertura da cidade com a abertura do livro]. 

Para que ocorram a brotação e a vigência dos espaços da ―cidade‖ e do país, nos 

poemas que selecionamos como exemplo, é necessário que as palavras correspondam, 

novamente, ao nome originário das coisas, como no poema ―Ressurgiremos‖. [ele diz: 

Ressurgiremos ali/ onde as palavras/ São o nome das coisas‖]. Há um personagem essencial, 

mítico, que possibilita que isso aconteça: a musa. O eu do poema ―Musa‖ evoca – de modo 

moderno – as filhas da Memória, não para que elas cantem – em música, que tem o mesmo 

radical – mas para que ensinem a cantar:  

Musa ensina-me o canto 
Venerável e antigo 

(...) 

 

Musa ensina-me o canto 
Em que eu mesma regresso 
Sem demora e sem pressa 
Tornada planta ou pedra 
 
Ou tornada parede 
Da casa primitiva 
Ou tornada o murmúrio 
Do mar que a cercava 
 
(ANDRESEN, 2010, p. 390) 
 

 E logo a polissemia do ―canto‖ torna a ação substantivo para mostrar o recanto da dita 

casa em que se unem o ―chão/ De madeira lavada‖ e a ―parede‖ cercada pelo mar. É um lugar 

de intimidade a que se regressa para redescobrir as origens e o brilho irrecusável do real. 

 

Musa ensina-me o canto 
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Venerável e antigo 

Para prender o brilho 
Dessa manhã polida 
Que poisava na duna 
Docemente os seus dedos 
 
(ANDRESEN, 2010, p. 391) 

 

 Dessa feita o eu do poema pede ajuda para que, cito, ―possa dizer como/ A tarde ali 

tocava/ Na mesa e na porta‖. A ambiência é, notadamente, dentro de casa, e não duma casa 

livre – em frente ao mar e por ele tocada –, mas duma casa com cantos, paredes e portas. Visto 

que simboliza, no imaginário cultural pesquisado por Bachelard, um espaço de intimidade e 

recolhimento. É nesse espaço que o poeta resolve habitar, pois, segundo o pensador francês, ― 

a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo. 

É um verdadeiro cosmos‖ (BACHELARD, 1978, p. 200). 

No livro No Tempo Dividido, o espaço do quarto, ou da casa, enfim, em qualquer interior 

poderá soar como uma prisão: 

As paredes são brancas e suam de terror 
A sombra devagar suga o meu sangue 
Tudo é como eu fechado e interior 
Não sei por onde o vento possa entrar 
 
Toda essa verdura é um segredo 
(...) 
  
(ANDRESEN, 2010, p. 265) 

 

 Podemos comparar esse eu liberto das amarras, enquanto está em comunhão com a 

natureza – uma vez desvendado o ―segredo‖ do espaço verde – com o ―eu fechado e interior‖, 

sem espaço para a ventilação, ou para a respiração. Lembre-se que não há lugar por onde entre 
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o vento, o que explora a imagem sufocante, em consonância com o ―terror‖ e o ―suor‖. O 

clima asfixiante dessas paredes que encarceram o sujeito em si mesmo impossibilita mesmo a 

escritura. Sophia afirma, numa entrevista a Virgílio de Lemos3, que ―o poeta tem que ser capaz 

de se situar no vazio para escrever‖, e, numa cultura em que o sujeito reina, submetendo as 

coisas à sua imagem e semelhança, não é possível haver o silêncio interior, necessário para a 

criação: tudo é segredo inviolável.  

 Nessa seara secreta da natureza, não se pode compreendê-la, em consonância com os 

versos de Caeiro no seu ―Guardador de Rebanhos‖ (XXVIII): 

 
Porque sei que compreendo a natureza por fora 
E não a compreendo por dentro 
Porque a natureza não tem dentro, senão não era a 

[natu
reza. 

(PESSOA, s/d, p. 155) 

 
 

Ou, como diz Marcela Leite Medina: ―O vento não tem interior‖ (MEDINA, 2010, p. 

49). 

 Desse modo, a preferência é para lugares onde o vento possa atuar como elemento e 

afirmar o ser-no-mundo do poeta, já que nos versos de ―Biografia‖ se diz: ―Procurei-me na 

luz, no mar, no vento‖ (ANDRESEN, 2010, p. 344). Há aí o esvaziamento da personalidade 

meditativo necessário para a escuta da linguagem e procurado para que o ser não se esgote em 

identidade fixa. 

 O vento também funciona como o elemento que anima o corpo, e que é o seu sopro. 

Cito um trecho do poema ―Jardim do Mar‖: 

                                                 
3 Revista Ler/ Livros e Leitores, Verão 1989, p. 22. 
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Jardim onde o vento batalha 
E que a mão do mar esculpe e talha. 

(ANDRESEN, 2010, p. 78) 
 
 

 Esse elemento airoso se torna também um criador, esculpe e ajuda que as águas 

formem seus rochedos nas encostas. É aí, então, que se forma um limite entre jardim e mar, no 

espaço exterior, em que o primeiro (jardim) se torna toda a fauna marinha e o segundo (mar) 

se engaja na terra. 

 Daí o privilégio, igualmente, do espaço da praia – terreno liminar de terra e mar, que 

são frequentemente embalados, nos poemas de Sophia, por sol e brisa. Marcam-se, desse 

modo, as presenças completas dos elementos de fogo e ar, que mutuamente se acendem e 

apagam. No apagar da chama, a luz se extingue e a noite se torna silêncio. Portanto agora que 

chegamos ao fim do ensaio, encerro com uma estrofe do poema ―Vela‖: 

Em redor da chama  
Que a menor brisa doma 
E que um suspiro apaga 
A casa fica muda 
 
(ANDRESEN, 2010, p. 468). 
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ESPAÇO E IDENTIDADE: A PERCEPÇÃO DA PAISAGEM EM O CONTO DA 

ILHA DESCONHECIDA, DE JOSÉ SARAMAGO 

 

Flávia Alexandra Pereira Pinto1 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entre a tradição e a ruptura de paradigmas, situa-se a obra de José Saramago. 

Formada por poemas, contos, crônicas, textos teatrais, memórias e romances que, ao 

mesmo tempo, surpreendem e encantam; literatura que emerge da realidade, trazendo ao 

leitor as inovações da reconstrução da linguagem, da arte, do ser humano e da História. 

Saramago constrói e desconstrói, em meio ao declínio dos valores do mundo 

contemporâneo, o passado e o presente, erguendo novas realidades. O posicionamento 

crítico do autor refez a História através da história, redimensionou realidade e fantasia para 

problematizar as verdades que fazem parte da coletividade e questionar a identidade do 

homem contemporâneo, que busca reencontrar-se. 

Nesse contexto, o estudo das paisagens tem sido desenvolvido no âmbito dos 

estudos literários e de outras áreas disciplinares, como a Geografia Humanista Cultural, 

alcançando destaque dentro da crítica literária. A análise e a crítica de textos literários que 

descrevem paisagens têm permitido uma apreciação dos seus elementos naturais e culturais 

e da experiência subjetiva dos escritores em relação aos lugares, refletida na linguagem 

utilizada, na seleção de temas, nas características exploradas e, ainda, na forma metafórica e 

simbólica de como os cenários se interligam com as personagens. Para além desta 

                                                 
* Aluna do Programa de Pós-graduação em Cultura e Sociedade – Mestrado Interdisciplinar. 
Professora do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA.  
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dimensão espacial (e psicoespacial), a escrita literária sobre a paisagem possui uma 

dimensão cultural, o que possibilita aos escritores narrarem vivências e representações do 

momento histórico que experienciam, construindo referenciais de paisagem que lhes são 

contemporâneos. A Geografia Humanista Cultural sustenta que o espaço experienciado 

pelas personagens adquire significado particular, pois a percepção, as emoções, as 

representações individualizam as experiências humanas e influenciam na constituição das 

suas identidades.    

A literatura engajada de José Saramago, através de seu caráter discursivo, tem sido 

um espaço em que as localizações do sujeito e as construções de identidade têm se 

projetado, permitindo a visão de um projeto literário “inacabado”, sem a pretensão de 

propor interpretações fechadas, onde sujeitos de épocas diferentes podem construir suas 

identidades. Nessa perspectiva, o espaço onde se dão as ações, tanto nos seus romances 

quanto nos seus contos, exerce papel fundamental, pois a percepção do espaço – percepção 

no sentido de capacidade do indivíduo para converter estímulos sensoriais em experiência 

organizada e coerente – norteia a maneira como são construídas suas histórias e discursos 

e, consequentemente, as identidades de seus personagens. 

  Para melhor compreender a relação entre a paisagem, a percepção do espaço e a 

constituição das identidades, a Geografia Humanista Cultural contribui, já que suas bases 

teóricas valorizam as experiências, os sentimentos, a intuição, a intersubjetividade e a 

compreensão das pessoas sobre o ambiente em que vivem, buscando compreender esses 

aspectos. Assim, tem como premissa que cada sujeito possui uma percepção do mundo que 

se expressa diretamente por meio de valores e atitudes para com o ambiente, os espaços, os 

lugares. Em outras palavras, busca a compreensão do contexto pelo qual o sujeito valoriza 

e organiza o seu espaço e o seu mundo, e nele se relaciona. Portanto, essa compreensão 
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também se mostra essencial para se entender os processos identitários, que se processam 

nesses mesmos espaços, sob a influência dessas paisagens e das relações de interação nelas 

mantidas.  

Da mesma forma, a importância conferida ao estudo da identidade foi variável ao 

longo da trajetória do conhecimento humano, acompanhando a relevância atribuída à 

individualidade e às expressões do eu nos diferentes períodos históricos. Há momentos na 

história em que se verifica um maior interesse sobre a questão da identidade, como 

registrado na Antiguidade Clássica, em que predominava a valorização da vida individual e 

do mundo interno. Em contrapartida, constata-se um declínio acentuado no Feudalismo 

devido à influência da concepção cristã de homem e do corporativismo feudal, fazendo 

com que historiadores remetam o aparecimento da individualidade aos séculos XI, XII e 

XIII. Foi na época do movimento romântico que o egocentrismo e a introspecção 

atingiram o seu apogeu, fornecendo condições para que se propagassem as produções 

teóricas sobre a identidade, sobretudo no âmbito psicológico. (LAURENTI e BARROS, 

2005). 

Além desses aspectos, muito se tem discutido sobre as mudanças nos quadros 

sociais que têm desestruturado o sujeito contemporâneo e modificado os processos de 

constituição de suas identidades, incluindo-se nesse quadro as relações que este sujeito 

experiencia com os espaços e os lugares, sejam de origem ou de vivência cotidiana. O 

homem da sociedade moderna possuía uma identidade bem definida e localizada no mundo 

social e cultural. Entretanto, mudanças de ordem espacial, temporal e cultural vêm 

deslocando as identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, entre 

outras. Se antes estas identidades eram constituídas sob paradigmas previamente definidos, 
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aos quais os indivíduos se adequavam socialmente, hoje elas se encontram com fronteiras 

menos definidas. 

A identidade, nesse contexto, caracteriza-se por um processo constante de 

construção e ressignificação, que se dá ao longo do tempo, através de processos 

conscientes e inconscientes, e não algo inato, existente na consciência antes mesmo do 

nascimento. Existe sempre algo imaginário ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece 

constantemente incompleta, está sempre em processo, sendo formada, transformada, 

construída, reconstruída. Nesse processo, a relação do sujeito com o ambiente é basilar 

para essa ressignificação, da mesma forma como a percepção desse ambiente e as 

experiências nele vividas. 

Partindo desses pressupostos, pretende-se compreender como se configuram as 

identidades das personagens, a partir da percepção do espaço, no conto intitulado O conto 

da Ilha Desconhecida (1998), de José Saramago. Tal análise promoverá, portanto, um diálogo 

entre a Literatura, os Estudos Culturais e a Geografia Humanista Cultural. 

 

1  A GEOGRAFIA HUMANISTA CULTURAL: perspectivas para a análise literária 

  

Um dos últimos processos de renovação teórico-metodológica nas Ciências, 

especialmente nas Ciências Humanas, iniciou-se com a redefinição de padrões influenciada 

pela industrialização crescente e pela acelerada urbanização. Desta redefinição emergem 

novas paisagens, novas relações sociais, novas noções de identidade individual ou coletiva 

e, por fim, um desencadeamento para um novo cenário sócio-espacial. Tais mudanças são 

marcos que influenciaram os aspectos de consumo e modos de vida, os valores e relações 

intra e interpessoais e as ciências. No campo cultural, ocorre um resgate das 
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particularidades culturais e, consequentemente, um processo de valorização da cultura, bem 

como das individualidades dos sujeitos produtores dessa cultura. 

Os diversos campos do saber, a arte, a filosofia e a ciência convergem para um 

ponto: a apreensão da realidade, resguardadas, claro, suas peculiaridades investigativas e 

metodológicas. Neste âmbito, nos últimos anos, devido à busca de novas formas de 

compreensão da realidade, o empenho crescente em atender às questões atuais presentes na 

ciência fortaleceu a aproximação entre a Literatura e a Geografia. Aos estudos em crítica 

literária abre-se uma nova perspectiva para tal realização. Uma dessas perspectivas é a 

abordagem cultural na Geografia, que propõe a cultura como uma das vias para 

compreender as relações humanas, as relações mantidas com o meio e a sua influência na 

organização espacial. 

Nesse contexto, desde as décadas de 1970 e 1980, o homem é visto a partir de 

várias dimensões: a social, a espacial, a afetiva, a política, a cultural, a econômica, entre 

outras, que o constituem como sujeito. Para compreender tal homem na sua totalidade, 

necessário se faz apreender questões que estariam para além do perceptível, quando se leva 

em consideração apenas uma dessas dimensões. 

Esta concepção de homem, de certo modo, não estava presente nas abordagens 

geográficas anteriores a 1970, produzidas no Brasil. Além disso, as formas de se abordar o 

objeto não estavam conseguindo dar respostas às necessidades e às angústias dos homens, 

devido aos limites e às dificuldades do método utilizado, o lógico positivista, especialmente 

no que tange às questões de âmbito social. Esse modelo, a chamada Geografia Positivista, 

começa a ser criticado por sua teoria, método e seu caráter ideológico e utilitarista, pautado 

no racionalismo moderno, no raciocínio científico e na predominância da técnica, 

caracteristicamente quantificativa, reducionista e mecanicista. A partir de 1970, como 
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reação radical à Geografia Positivista, inicia-se um movimento de resgate do humanismo, 

que tem na Geografia Humanista Cultural a sua base. 

No processo de institucionalização da Ciência Geográfica, as correntes Clássica, 

Moderna, Crítica, Humanista e Cultural contribuíram para a sua complexidade e 

abrangência, fazendo com que suas categorias de análise, quais sejam, espaço, território, 

paisagem, região e lugar, sofressem alterações conforme o processo histórico.  Em cada 

momento a Geografia defendeu conotações diferentes, com o objetivo de explicar as 

relações entre homem/homem e homem/natureza. 

Durante as décadas de 1970 e 1980, quando em todo mundo ainda se absorviam as 

transformações iniciadas ao longo dos últimos trinta anos, na então Geografia Cultural, 

ocorre uma renovação nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Esse processo de 

renovação na Geografia Cultural ocorre por fatores externos à própria corrente, fatores 

com dimensões mundiais como a valorização da cultura, o movimento ecológico, o fim da 

Guerra Fria, o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de ativismo social, dentre 

outros. Posteriormente, houve um processo de críticas no interior da ciência geográfica 

acerca dos seus fundamentos, visto que crescia a consciência da necessidade de novos 

modos de conhecer e compreender a realidade. Além desses fatores, as filosofias do 

significado, a fenomenologia e as relações ocorridas entre a Geografia Cultural e as 

humanidades influenciaram de modo acentuado todo o processo de renovação dessa 

corrente geográfica.  

Essa Geografia, denominada Geografia Humanista Cultural, considera o homem e 

suas experiências com o meio, vinculando espaço, lugar, cultura, significado, identidade e 

cotidiano como centro de sua análise. Para alguns autores, ela seria uma geografia social. 

Claval (2001), ao referir-se à nova visão da Geografia Cultural, esclarece que ela está 
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associada à vivência humana e suas interações com a paisagem, à natureza e ao ambiente e 

estuda a maneira pela qual os sujeitos se utilizam desse ambiente para satisfazer suas 

necessidades e suas aspirações. Ela empenha-se, ainda, em compreender o processo 

humano de constituição de identidades e de realização individual e coletiva. 

A Geografia Humanista Cultural, que emergiu na década de 1970, afastou-se da 

chamada Geografia Clássica, rompendo com o idealismo e com os legados das ciências da 

natureza e está fundamentada nas concepções filosóficas da fenomenologia e do 

existencialismo, priorizando as noções de espaço, lugar e espaço vivido, enfatizando as 

questões humanas através das relações com a natureza e sentimentos ligados ao espaço e ao 

lugar. Para Corrêa e Rosendahl (2003, p.30): “O lugar passa a ser o conceito-chave mais 

relevante, enquanto o espaço adquire, para muitos autores, o significado de espaço vivido”. 

Há, no interior dessa corrente de pensamento, uma busca de novos paradigmas que 

respondam às exigências da sociedade contemporânea, como também a de redefinir 

conceitos, elaborar e organizar os sistemas explicativos. Para essa Geografia, a cultura 

ocupa uma centralidade devido ao seu empenho em compreender o mundo vivido pelos 

grupos humanos que constituem esse mundo. Mello (1990, p.92) afirma que “[...] com base 

na experiência vivida a Geografia Humanista objetiva interpretar o sentimento e o 

entendimento dos seres humanos a respeito do espaço e do lugar”. Monteiro (2000, p.15) 

acrescenta ainda que “[...] para uma geografia cada vez mais antropocêntrica importa mais o 

homem verdadeiro e inteiro, o homem humano-universal.”  

  A perspectiva cultural na Geografia reconhece a centralidade da cultura humana 

(totalidade e universalidade) ao enfocar o homem inteiro por intermédio das suas relações 

sócio-espaciais e a experiência como materialização de sua existência, além de se propor a 

investigar os sentimentos, as representações e as aspirações humanas e, ainda, como o 
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homem se vê e como constrói sua identidade. Nessa abordagem, prioriza-se o sujeito sobre 

o objeto, ou seja, valoriza-se o sujeito, a subjetividade e a experiência, alicerçadas na visão 

de homem como ser integral e em construção.  

A Geografia Humanista Cultural incorpora elementos da Fenomenologia e da 

Hermenêutica, tendo como categorias importantes a cultura, o lugar, a territorialidade 

identitária, a paisagem, a representação e o significado, os quais lhe dão reconhecimento e 

particularidade própria. A vida humana e suas experiências também são categorias centrais 

para a investigação da Geografia Humanista Cultural, pois a vida é considerada uma 

experiência espacial que necessita ser interpretada.  

Por conta da sua abordagem, os atributos sócio-espaciais como os laços, a 

afetividade, o sentimento de pertencimento e os símbolos espaciais oriundos da relação do 

homem com o meio, para a Geografia Humanista Cultural, são elementos que visam 

investigar e apreender o mundo vivido. Experiência vivida que se desenvolve num local, 

numa cultura e ambiente natural específicos.  

Segundo Claval (2001), para enveredar pela abordagem da cultura na Geografia, é 

essencial extrapolar o visível, o material, reconhecendo-se que, simultaneamente às lógicas 

econômicas, sociais ou políticas, há as representações de signos e símbolos pelos quais 

apreendemos o mundo. Nessa perspectiva, na Geografia Humanista Cultural, questões 

relacionadas à representação, símbolos, identidade e redefinição de cultura são recorrentes, 

ampliando o diálogo com ciências como a Antropologia, a Sociologia, entre outras, além 

dos Estudos Culturais, da Filosofia e da Literatura. 

Assim, as concepções desenvolvidas por autores da Geografia Humanista Cultural, 

tal como o chinês Yi-Fu Tuan, que trabalha com as noções espaciais relacionadas à 

experiência direta, por meio do contato com esse espaço, bem como as conceituais, que se 
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dão através das experiências de outrem, são fundamentais para nortear a presente pesquisa. 

Em obra denominada Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio 

ambiente (1980), o autor traça uma perspectiva para um novo tipo de entendimento do que 

seria o espaço geográfico, entendimento subjetivo que compreende o espaço como aspecto 

essencial na formação do psicologismo humano e, por conseguinte, da identidade. 

No esforço de definir a Geografia Humanista Cultural, verifica-se como ponto 

comum a visão e a procura da compreensão da totalidade do homem e de tudo que o cerca. 

A Geografia, como ciência social, ganha outros enfoques interpretativos ao aplicar a cultura 

aos seus diversos campos.  

Nesses caminhos podem ser considerados tanto a dimensão material da 
cultura como a sua dimensão não-material, tanto o presente como o 
passado, tanto objetos e ações em escala global como regional e local, 
tanto aspectos concebidos como vivenciados, tanto espontâneos como 
planejados, tanto objetivos como intersubjetivos. O que os une em torno 
da Geografia Cultural é que esses aspectos são vistos em termos de 
significados e como parte integrante da espacialidade humana. 
(CORRÊA e ROSENDAHL apud OLANDA; ALMEIDA, 2008, p.19). 

Segundo Tuan (1983, p.83), “Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se 

lugar”. Na experiência, o significado de espaço se funde com o de lugar. O que começa 

como espaço diferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o 

dotamos de valor. 

É possível entender o lugar como uma categoria estritamente ligada às demais 

categorias geográficas, pois sua constituição depende de um espaço composto por 

particularidades que servem de mediação com o espaço total. Portanto, se o homem 

identifica-se com um espaço, ele lhe confere determinado valor devido ao sentimento que 

possui com relação a ele.  
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A Geografia Humanista Cultural enfatiza o conceito de lugar e a sua acepção como 

um espaço vivido, experimentado pelo homem, com o qual este vai estabelecer relações de 

afeto e identificação. Ana Fani Alessandri Carlos (1996, p.22) afirma que “O lugar é 

produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por relações sociais que se 

realizam no plano do vivido, o que garante a construção de uma rede de significados e 

sentidos que são tecidos pela história e pela cultura, produzindo identidade.” 

A compreensão do contexto pelo qual o sujeito valoriza e organiza seu espaço e 

nele se relaciona se mostra essencial para se entender os processos identitários que se 

processam nesses espaços, sob sua influência e das relações de interação que neles se 

estabelecem. Os espaços experienciados pelos sujeitos adquirem significado particular, pois 

a percepção, as emoções, as representações individualizam as experiências humanas e 

influenciam na constituição das suas identidades. 

Os sujeitos partilham mentalmente os espaços descritos e assimilam a paisagem. Tal 

relação é independente do realismo da descrição e se estabelece de acordo com a 

percepção, suas experiências e representações. Assim, as formas pelas quais estes sujeitos 

partilham e se relacionam com essa paisagem vai lhes conferir, também, identidade. 

Nessa perspectiva, Geografia e a Literatura cruzam-se, então, na dimensão de um 

enfoque cultural sobre o espaço e o ser social, independente de tê-lo como objeto, sujeito, 

manifestação ou como uma abordagem. Da mesma forma, a literatura tem sido relevante 

para a corrente humanista na Geografia, no sentido de resgatar, valorizar e apreender a 

experiência humana do espaço vivido nas obras literárias. A abordagem cultural na 

Geografia insere a cultura e o Homem no centro da investigação, com o intuito de 

compreender a construção do meio, repleto de significados e de processos que criam 

identidades. 
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Entender as paisagens a partir das percepções, isto é, de um conjunto composto 

por sentimentos e valores, é um desafio que se apresenta dentro da Geografia, posto que 

somente a partir de novos estudos, de novas discussões, é que a Geografia Humanista 

Cultural poderá desenvolver novas perspectivas e ampliar seus horizontes de 

conhecimento. Nesse propósito, a sua relação com a Literatura representa essa 

possibilidade. 

 

1.1 Literatura e Geografia Humanista Cultural: em busca de convergências  

 

O texto literário tem desempenhado um papel importante nas demandas sociais, o 

que tem possibilitado, ao longo da história e do desenvolvimento das correntes críticas, 

sobretudo as contemporâneas, diversas leituras analíticas propiciadas por várias áreas do 

conhecimento. Assim, ao se analisar um texto literário, não se pode perder de vista que, 

além do contexto histórico, político, cultural e literário no qual autor e obra estão inseridos, 

e que são relevantes à análise de seus aspectos estruturais e ideológicos, existem ainda as 

concepções de homem, espaço, lugar, discurso, história e ideologia, que permeiam e são 

inerentes à narrativa literária. 

Numa ordem lógica, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, 

enquanto produto histórico construído a partir das relações entre a sociedade e a natureza.  

Assim, ele carrega em si as marcas das práticas sociais dos diferentes grupos que nele 

vivem, interagem e o constroem. Nesse processo, o espaço com sua dinamicidade também 

é um elemento que influencia diretamente as ações humanas. Ao mesmo tempo, não há o 

que aconteça fora do espaço e as ações humanas, sejam quais forem, dependem dele. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1752 

 

Através do estudo do espaço enquanto categoria de análise utilizada pela ciência geográfica, 

pode-se compreender melhor o mundo e a sociedade. 

Pensar as relações entre geografia e literatura ainda pode causar uma certa 

estranheza para alguns. De fato, se a literatura é estudada pelas ciências humanas, ou 

produz, ela própria, um conhecimento que seja reconhecido como de interesse das ciências 

humanas, essas relações têm se dado mais no âmbito da história e da sociologia. Na história 

da literatura, enquanto disciplina, por exemplo, é muito nítida a importância do enfoque 

histórico no estudo das questões literárias. A abordagem sociológica do fenômeno literário 

também tem importância bastante visível, pois muitos são os autores que fazem seus 

estudos no âmbito das ciências sociais e se aprofundam nas questões sociológicas relativas 

à literatura. 

Pretende-se aqui estabelecer as correlações entre os saberes, a fim de dar-lhes um 

novo sentido a partir da complexidade da vida e dos problemas que atualmente existem, e 

que linguagens que parecem ser distantes estão interligadas.  Nessa perspectiva, tem-se 

percebido que a geografia, sobretudo na perspectiva humanista cultural, tem se valido da 

literatura para refletir sobre a condição humana e sua relação com as mais diversas 

paisagens. Assim, é preciso compreender a literatura do ponto de vista das experiências 

humanas, considerando as obras literárias como experiências de vida que podem contribuir 

na busca de si mesmo, com uma autoconsciência, uma consciência de si, da relação com o 

outro e, ao mesmo tempo, para a inserção do sujeito na sociedade. 

As relações entre geografia e literatura são mais complexas, menos nítidas e, 

principalmente, mais recentes. Mas, hoje, já é possível encontrar número considerável de 

trabalhos envolvendo geografia e literatura. O interesse dos geógrafos pela literatura e por 
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outras manifestações artísticas cresceu nas últimas décadas, no fim do século XX e início 

do século XXI, período de importantes transformações econômicas, culturais e políticas. O 

último quarto do século XX enseja uma revolução tecnológica no capitalismo, que produz 

uma nova conjuntura de compreensão do tempo e do espaço. Pode-se dizer que o mundo 

contemporâneo é rico em problemáticas geográficas, e a nova ordem mundial, associada à 

globalização como pensamento único, com dominação cultural, econômica e política, e 

uma ampla gama de excluídos, entre nações e indivíduos, são exemplos claros disso. 

A literatura, ao mesmo tempo, é formada e transforma o chão social, 
cultural, histórico e geográfico sobre o qual nasceu, o que lhe conforma 
organicidade e sentido. É formada, pois incorpora problemas de seu 
tempo e de seu espaço; transforma, pois cria e cimenta identidades 
locais, regionais e nacionais, impondo-se como representação coletiva 
que funda práticas e vínculos culturais e sociais. (ARAÚJO apud 
OLIVEIRA, MARANDOLA JR., 2010, p.127). 

Nesse contexto, a literatura tem sido relevante para a corrente humanista cultural na 

Geografia no sentido de resgatar, valorizar e apreender a experiência humana representada 

nas obras literárias. A linguagem literária comunica, pois, aspectos da realidade da 

experiência humana e, muitas vezes, revela a visão e o posicionamento do escritor frente ao 

mundo, no limiar entre o real e a ficção.  

Mediante a percepção da alteração do próprio papel do espaço na sociedade 

contemporânea e da constatação de que a partir disto uma nova “cartografia” do mundo 

está sendo desenhada, o interesse pela discussão espacial tem se fortalecido no âmbito de 

diversas áreas do saber, impulsionado pela percepção do espaço para além de sua dimensão 

física  (OLIVEIRA, MARANDOLA JR., 2010), incidindo diretamente sobre a Geografia, 

na perspectiva humanista cultural, e sobre a Literatura, não por serem essas áreas de 

conhecimento as únicas a se dedicarem ao estudo do espaço, sob olhares que têm sido 
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bastante distintos, destaque-se, mas, sobretudo, pelas possibilidades de convergências 

dessas duas formas de se perceber o espaço, o lugar e a paisagem.  

Essa abordagem  

[...] enfatiza o estudo dos lugares como sítios de experiência humana, individual 
ou coletiva, experiência que se traduz por valores particulares. Eles manifestam-
se nas suas obras de arte, em particular na literatura. A literatura é o grande 
depositário das relações como discursos ou como vínculos estabelecidos entre o 
homem e a terra. A obra faz do objeto uma leitura existencial que se liga aos 
enunciados que exprimem qualidade, a variedade, a generalidade dos 
sentimentos, das representações, das imagens que se elaboram entre o homem e 
mundo. (TISSIER apud OLANDA; ALMEIDA, 2008, p.14) 

No contexto dessa abordagem, a leitura e a interpretação de obras literárias tornam-

se, para a Geografia Humanista Cultural, objetos de investigação, pois revelam a condição 

humana: os estilos de vida, as características sócio-culturais, econômicas e históricas e os 

diferentes meios físicos de determinada paisagem retratada. Nessa acepção, reconhece-se a 

obra literária como documento de uma dada realidade, por situar coletividades ou sujeitos 

de determinado lugar. Com suas criações, os escritores refletem uma visão de mundo, de 

espaço, de homem e de lugares de uma determinada sociedade num dado momento 

histórico. Portanto, as obras literárias revelam-se fontes para a compreensão da experiência 

humana, possibilitando desvelar a relação do homem com o meio em que vive por 

intermédio da literatura.  

Apreender acontecimentos pela subjetividade, que se materializa na obra literária, 

possibilita conhecer aspectos sócio-espaciais de determinada sociedade. A abordagem 

cultural na Geografia, que se fundamenta na Geografia Humanista, vai permitir essa 

apreensão, aliada aos estudos literários. O viés humanista na Geografia permite investigar 

como as atividades humanas e os fenômenos geográficos podem revelar a percepção 
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humana em relação ao meio em que vivemos, através de relações estabelecidas com o 

espaço e as experiências nele vivenciadas.  

 

2 IDENTIDADE E CONTEMPORANEIDADE: perspectivas teóricas e conceituais 

 

Em tempos pós-modernos ou, ainda, da modernidade tardia, como preferem alguns 

teóricos, os estudos culturais se evidenciam no contexto das análises acerca da formação e 

desenvolvimento das sociedades, com ênfase na questão da construção da identidade que 

configura os diferentes sujeitos sociais. O tema em questão tem gerado graves 

preocupações e inúmeras controvérsias. 

Tais discussões em torno das análises a respeito da identidade se intensificaram pelo 

fato de que a concepção moderna que se tinha do homem centrado em torno de uma 

identidade “pura”, “local”, “fixa” e “imutável” já não atende ao contexto atual, se é que em 

algum momento atendeu. No cenário de hoje, em que os efeitos da globalização tornam-se 

cada vez mais intensos, faz-se necessário repensar o problema da identidade em outra 

dimensão, na qual a renovação dos parâmetros até então utilizados torna-se uma exigência. 

Os diversos estudos culturais apontam que as discussões acerca da identidade têm 

se tornado um tema de extrema importância no cenário contemporâneo, e dada a sua 

evidência, como destaca Zygmunt Bauman (2005, p. 25), é o “assunto do momento”. O 

que é interessante nessa discussão é identificar como a concepção desse conceito tem se 

alterado ao longo das variadas abordagens existentes. 

O fato é que a concepção unificadora e imutável de identidade já não é mais aceita e 

em seu lugar os diferentes autores discutem identidades descentradas, deslocadas, 

fragmentadas (HALL, 2001), destacando seu caráter flutuante, sua condição frágil e 
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provisória (BAUMAN, 2005) e, ainda, distinguem como essas modificações estão 

relacionadas aos processos de hibridação cultural (CANCLINI, 2008). 

Tais teorias têm contestado não apenas aquele modelo de expressão, em que atos 

ou palavras funcionam de forma a expressar um sujeito anterior, mas a prioridade do 

próprio sujeito. As pesquisas da psicanálise, da linguística, da antropologia e dos estudos 

culturais descentralizaram o sujeito em relação às leis de seu desejo, às formas de sua 

linguagem, às regras de suas ações ou ao jogo de seu discurso imaginativo. Se as 

possibilidades de pensamento e ação são determinadas por uma série de sistemas que o 

sujeito não controla e nem ao menos compreende, então o sujeito está descentralizado, no 

sentido de que não é o único centro existente capaz de explicar os acontecimentos. 

Isto pode ser caracterizado como parte de um processo mais amplo de mudança, 

que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando 

os quadros de referência que davam aos indivíduos uma estabilidade no mundo social. O 

próprio processo de identificação, através do qual se projetam as identidades culturais, 

tornou-se mais provisório, variável e problemático. Neste contexto, 

[...] O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 
2001, p. 12). 

Diversos autores dos estudos culturais afirmam que o homem contemporâneo 

começou a perder as referências de sua identidade ao inserir-se no mercado global, que o 

fez compartilhar várias culturas, tendo a sua própria sido engolida pelas demais, pois a 

aldeia global, onde as fronteiras transnacionais foram praticamente dissipadas, não permitiu 

uma identidade única, e sim a coletividade de identidades.  
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Essa perda de referencial acentua-se cada vez mais na medida em que esse homem 

passa a interagir e a inserir-se no mundo globalizado, onde é apenas mais um entre tantos 

que divide os mesmos espaços, expectativas e angústias. Assim, a busca pela identidade fez 

o homem contemporâneo adotar uma representação imperfeita do individualismo, 

levando-o a transitar entre dois pólos distintos: o seu eu interior, aquele que procura saber 

quem ele é; e o seu eu exterior, que remete à sociedade em que ele está inserido, que o faz 

relacionar-se com o meio no qual vive. 

O principal meio que impulsiona esse deslocamento de identidade do homem 

contemporâneo é a indústria cultural que, mediante a disseminação de símbolos antes 

restritos a determinadas localidades, os massifica e os transforma em mercadoria de fácil 

assimilação e absorção pelo grande público. 

Dessa forma, a identidade deixa de ser constituída pela interação entre o eu e a 

sociedade, passando a ser formada pelas necessidades do homem, muitas vezes 

influenciado pela indústria cultural. Entretanto, ao mesmo tempo em que ele aceita usar 

destes símbolos da cultura de massa, busca a valorização de sua identidade, tentando fazer 

com que ela possa coexistir junto com as várias identidades globais ofertadas pela indústria 

cultural. 

Assim, o homem contemporâneo, produto de uma internacionalização das relações 

econômicas, está inserido em um intenso e crescente processo de identificação, no qual 

nem sempre consegue sentir-se representado. Essa necessidade de representação faz com 

que ele se volte para si mesmo, tentando encontrar-se.  A integração desse homem, que 

busca referências para formar sua identidade, acaba por acontecer de dentro para fora. Ele 

procura em elementos exteriores da sociedade global as formas de poder ressocializar-se 

neste novo contexto. 
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Esse fenômeno, comum às comunidades contemporâneas, tem demonstrado a 

fragilidade e a dificuldade que o homem tem tido na constituição de sua identidade e 

reconhecimento de sua subjetividade, de forma que cada vez mais se intensifica o processo 

de deslocamento. 

Nesse contexto, os textos literários contemporâneos fazem o mesmo em relação às 

noções de formação do sujeito e constituição de sua identidade. Segundo Hutcheon (1991, 

p.15), os romances contemporâneos “[...] desafiam o pressuposto humanista de um eu 

unificado e uma consciência integrada, por meio do estabelecimento e, ao mesmo tempo, 

da subversão da subjetividade coerente [...]”. Tal constituição está pautada na 

descentralização e na diferença, o que sugere a multiplicidade, a heterogeneidade e a 

pluralidade.  

Segundo Boaventura de Souza Santos (2000, p.135), para compreender como se 

formam as identidades, seria necessário partir do princípio de que “Identidades são, pois, 

identificações em curso. Identificações, além de plurais, são dominadas pela obsessão da 

diferença e pela hierarquia das distinções. Quem pergunta pela sua identidade questiona as 

referências hegemônicas [...]”. Portanto, nenhuma identidade é fixa, está sempre em 

constante movimento de formação ou destruição, e cada indivíduo é, ao mesmo tempo, 

único e múltiplo em sua constituição. 

Ao invés de falar da identidade como algo acabado, deve-se falar em identificação e 

vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não da plenitude da identidade 

que já está dentro dos indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir do 

exterior, pelas formas através das quais os sujeitos imaginam ser vistos pelos outros. Assim, 

o indivíduo continua buscando a identidade e construindo biografias que tecem as 

diferentes partes de seus eus, divididos numa unidade. 
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Também as trajetórias individuais, que conferem aos sujeitos traços de identidade 

pessoal, são importantes na configuração desse contexto de interações sociais, criando 

alguns padrões coletivos de identidade. Podemos perceber, então, como as experiências 

vivenciadas por eles em termos de inserção pessoal e coletiva são fundamentais para a 

construção de suas identidades.  

Neste sentido, outra contribuição relevante para o que aqui se discute pode ser 

outro trabalho de Stuart Hall acerca dos mecanismos de construção de identidades sociais e 

culturais na Jamaica. Hall (2002) partilha da ideia de que a identidade não pode ser tomada 

de forma cristalizada, mas sim como um processo e propõe duas maneiras de se pensar a 

“identidade cultural”, que pode ser tomada como referência para a identidade social. Seria, 

portanto, uma construção de identidades por um partilhamento de interesses e visões. Para 

o autor, é impossível pensar a construção das identidades como resultante somente de 

partilhamentos de pontos comuns ou do estabelecimento de contrastes e oposições. A 

produção da identidade, enquanto processo, contempla estes dois aspectos. 

Há, ainda, a necessidade de se destacar o caráter frágil e transitório da identidade 

cultural. Zygmunt Bauman (2005, p.12) ressalta que na sociedade contemporânea, em que 

cada vez mais as identidades sociais, culturais e sexuais têm se tornado incertas e 

transitórias, “[...] qualquer tentativa de „solidificar‟ o que se tornou líquido por meio de uma 

política de identidade levaria inevitavelmente o pensamento crítico a um beco sem saída.”  

Este autor ressalta, ainda, que vários autores que têm como objeto de pesquisa os 

estudos pós-coloniais, como é o caso de Homi Bhabha em O Local da Cultura (2007), já 

enfatizaram que o recurso à identidade deveria ser considerado um processo constante de 

“[...] redefinir-se e de inventar e reinventar a própria história.” (BAUMAN, 2005, p.13). 
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Nesse sentido, a produção literária contemporânea, especialmente em língua 

portuguesa, tem contribuído nesse processo, à medida que tem permitido a reflexão, a 

partir da ficção, das relações estabelecidas entre os sujeitos personagens dos textos 

produzidos, bem como a forma como esses mesmos sujeitos se vinculam aos espaços por 

eles habitados e às experiências neles vivenciadas. Essa processo, que é distinto, lhes 

confere, também, identidade. 

 

3 ESPAÇO E IDENTIDADE EM JOSÉ SARAMAGO  

 

José Saramago destaca-se, no âmbito da produção portuguesa contemporânea, 

como um dos seus mais significativos autores. Em suas narrativas, o autor explora 

momentos cruciais da História portuguesa, provocando polêmica, reflexão e revisão crítica 

dessa História. Com inovação, a História tornou-se um elemento estruturante dos 

romances saramaguianos. 

Considerado por muitos críticos o maior escritor português do século XX, 

Saramago trouxe à Literatura Portuguesa um vigor novo, colocando-se ao lado de 

escritores célebres, como Fernando Pessoa e Eça de Queirós. Em suas produções, o ser 

humano tem espaço privilegiado: personagens sem nome ou duplicados, indivíduos 

aterrorizados pelo mundo coisificado, seres que vivenciam a fusão dos tempos. Todos 

esses conflitos - individuais e coletivos - estão imersos em um universo linguístico 

inovador, que valoriza as imagens, rompe com a pontuação, funde os diferentes tipos de 

discurso e contempla gêneros literários híbridos. Jane Tutikian (1995, p.12) afirma que 

“Saramago, como artista da palavra, compõe significados, cria signos tal como o escultor 
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cria formas sensíveis e plurais que se movimentam e transformam em sintonia com o 

próprio homem. É a verdade artística que transfigura a verdade histórica”. 

Na ficção saramaguiana, os espaços têm função na trama e esta envolve 

personagens e, portanto, torna tais espaços humanizados. Sua ficção é dependente também 

de elementos da realidade. Nos romances, nos contos, nos ensaios, nenhuma palavra é dita 

em vão, o que denota o poder do já conhecido discurso saramaguiano, que traz 

consequências para o desenvolvimento da história e destino das personagens. Assim 

também é com os espaços, pois se a cena faz emergir a paisagem, então nela reside a 

geografia de sua ficção. 

Segundo Humberto Eco (1994, p.81), 

A paisagem no romance, o gênero que representa a modernidade na 
literatura, cumpre a função de apresentar as evidências do mundo real, 
ou seja, de conferir verossimilhança à narrativa, ou ainda, tornar a ficção 
e as narrativas críveis. É a paisagem que surge quando o escritor compõe 
a primeira cena da história e faz o leitor, desarmado, cumprir o pacto de 
aceitação – absolutamente necessário - para que a ficção se realize. 

O engajamento literário de Saramago se expressa por uma tensão dialética: literatura 

ativa, radicada como instrumento de transformação social que insiste em desconstruir um 

discurso paradigmático. Os sem-nome, os sem-terra, os sem-nada falam para questionar a 

construção de uma historicidade que corre pelas margens daquela legitimada como única, 

oficial, capaz de reprimir as ações de determinados sujeitos que apareciam na versão oficial 

como figuras decorativas de um âmbito social indiferente à sua existência. 

O que o autor tenta fazer é ajustar esta indiferença através da valorização de 

anônimos, dotando-os de poder de decisão no corpo de sua narrativa. São os anônimos 

que possibilitam que as grandes transformações ocorram. São eles que navegam para o 

desconhecido em busca de conhecimento de si e de sua própria história, de uma 
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universalização que visa a uma experiência voltada para a coletividade, tal qual acontece em 

O Conto da Ilha Desconhecida. 

Além disso, ao analisar a paisagem desses textos, pode-se afirmar que, enquanto 

categoria geográfica, ela se apresenta como possibilidade de se compreender a narrativa do 

espaço geográfico. É ela que confere ao espaço os seus aspectos humanos, físicos, sociais e 

culturais e, com isso, permite que a ideia de espaço transcenda a condição meramente 

física. 

A paisagem é, então, o ponto de partida. Uma combinação de elementos a priori 

que agrega sentidos históricos e filosóficos, a partir das incursões humanas, que vão 

constituir o discurso da narrativa. Assim, a paisagem é a realidade geográfica concreta, em 

seu aspecto físico, imersa em infinitas simbolizações culturais. Pode ser romântica, objetiva, 

trágica ou onírica, a depender do olho que olha, que observa, que analisa.  

De acordo com Milton Santos (2006, p.103), a paisagem “[...] é o conjunto de 

formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas 

relações localizadas entre o homem e a natureza”. Como herança, carrega sua historicidade 

física e simbólica, constitui memória na relação temporal com o presente, o passado e o 

futuro. Desse modo, destaca-se em Saramago a importância da dinâmica das relações 

exercidas entre os elementos que compõem o espaço, sejam estes naturais, humanos ou 

simbólicos. São relações que provocam mudanças significativas na paisagem, permitindo 

diferentes leituras da relação sociedade e representação espacial.  

Neste sentido, a questão da identidade tem sido abordada por José Saramago de 

modos diversos, constantemente como meio de desconstruir um discurso paradigmático. 

Além disso, a análise dessa questão e do próprio deslocamento do sujeito discursivo em 

confronto com os registros históricos também são marcantes na obra do referido autor. 
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Na obra de José Saramago, as paisagens se apresentam como elemento constituidor 

da identidade pessoal e cultural das personagens. É por meio delas que são expressados os 

sentimentos de amor, ódio, esperança, angústia, apego ao local ou desejo de mudança. Isso 

porque tanto na literatura quanto na vida real a paisagem é fundamental para a constituição 

das narrativas, bem como é ela que garante sua verossimilhança e sustenta subjetividades e 

representações sociais. 

Saramago desnuda e destrói a frágil fortaleza das aparências. Suas personagens 

estão sempre à procura de algo que as complete e, na maioria das vezes, não têm 

consciência desta falta. A aparente simplicidade esconde uma imensidade de frustrações e 

desejos reprimidos, subitamente liberados. Essa procura é uma constante na obra de 

Saramago. Em geral, em busca de respostas, as personagens estão, antes de tudo, em busca 

de si mesmas, de sua própria essência e identidade até então desconhecidas. Da mesma 

forma, as obras mais recentes desse escritor português retratam uma época de 

transformações que, para grande parte da humanidade, tem resultado mais em perdas que 

em ganhos.  

Uma espécie de arquiteto das palavras, Saramago produz narrativas repletas de 

tensão, que rompem com as normas gramaticais e renovam a tessitura da linguagem. A 

intensa intertextualidade dos textos, que atuam como metáforas do mundo e do próprio 

homem, acaba indo ao encontro da inquietude, da busca incessante pelo desconhecido que 

está no fundo de cada indivíduo. Para Saramago essa busca se torna retórica, histórica e 

filosófica.  

A obra de Saramago pode ser vista como uma busca sem fim do ser humano, de 

seu próprio eu, que resiste ao vazio e à ausência de si e se reflete na busca incessante da 

subjetividade. É por isso que, se se quiser compreender a produção literária desse ícone da 
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literatura portuguesa contemporânea, pode-se afirmar que dela ecoa uma pergunta para a 

qual não há respostas, uma pergunta que atormenta o indivíduo na travessia rumo ao 

autoconhecimento, uma pergunta que é feita nos momentos de profundo silêncio interior: 

quem somos? 

É sob essa ótica que é preciso situar a obra de Saramago, escritor português que 

busca coerência com a realidade de seu país e do mundo contemporâneo. Na Europa, que 

sempre viveu uma realidade problematizante, ele propôs uma reflexão sobre Portugal em 

busca de uma nova identidade. Como escritor contemporâneo, transformou esta questão 

aparentemente particular em uma problemática de interesse geral. 

 

3.1 Espaço e Identidade em O Conto da Ilha Desconhecida 

 

  A produção literária de José Saramago é constituída por quatro elementos 

fundamentais: primeiro, a dúvida do homem contemporâneo numa dupla lógica de assumir 

uma posição crítica sobre o passado e, ao mesmo tempo, aprender com o passado. 

Segundo, a introdução dos elementos fantásticos, não se distanciando, no entanto, do 

mundo real. Terceiro, a tentativa de uma nova linguagem que altera a sua expressão gráfica 

e pontual, respeitando a sintaxe da narrativa comum e, por último, a busca de si mesmo, 

não só no mundo real, mas também no interior do homem através da imaginação e da 

própria ficção.  

Para além do elaborado trabalho de linguagem, Saramago aborda os problemas 

históricos de Portugal e da identidade do homem contemporâneo, num esforço em fazer 

reviver a História e a identidade portuguesa através de uma nova linguagem, assim como a 

identidade do próprio homem contemporâneo, inserido em problemáticas que lhe são bem 
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peculiares. Além de apresentar um caminho que Portugal deverá seguir e a sua visão do 

mundo, Saramago procura a identidade do homem perdida na sociedade de hoje. 

Nessa perspectiva, Saramago tem optado em centrar-se nas próprias questões 

existenciais, no eu em relação ao outro. O que Saramago tem proposto é um olhar para 

dentro de si, uma procura do próprio lugar no mundo. Isso, evidentemente, não é possível 

sem a relação com o outro e com o contexto em que se está inserido. 

A leitura da obra O Conto da Ilha Desconhecida é suficiente para transportar o leitor 

para terras distantes e mundos de simplicidade mágica, onde palavras são transformadas em 

imagens que suscitam diversas visões e associações à vivência do leitor, fazendo-o 

questionar as relações entre ficção e realidade. A busca de uma ilha que não consta em 

nenhum mapa tem por trás de seu relato a maneira como o homem lida com o 

desconhecido, mostrando o retrato do ser humano, suas condições, pensamentos e buscas. 

Neste conto, percebe-se o percurso de um personagem em busca do conhecimento 

e da compreensão de si próprio através da sua luta num determinado espaço social, onde 

existem regras que entram em contradição com seus sonhos e aspirações mais profundas, 

que poderão se concretizar pela possibilidade de ação do personagem central (o homem 

que queria um barco), que é o agente da sua transformação.  

A literatura engajada de José Saramago é ativa e radicada como instrumento de 

transformação social, sendo também um espaço que permite a construção da identidade do 

sujeito, uma vez que o autor valoriza os anônimos, pois são eles que navegam em busca de 

conhecimento de si e de sua própria história. 

Assim, pretende-se discutir nesse estudo como esse processo é constituído em O 

Conto da Ilha Desconhecida. Trata-se de uma história de procura e o personagem inicia uma 

busca, cujo percurso, por si só, já é um aprendizado. A questão central da obra pode ser 
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desvelada a partir da análise desta passagem: “Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, 

que não nos vemos se não nos saímos de nós”. (SARAMAGO, 1998, p. 41). 

Desde as primeiras linhas, há um interesse em problematizar a questão da busca 

pela identidade. Nenhum dos personagens de fato é o que parece ser: o homem que queria um 

barco, o protagonista, parece aparentemente despretensioso, até que o desejo de encontrar a 

ilha desconhecida muda a sua rotina, desejo este que contagia a mulher da limpeza e a leva a 

grandes transgressões que rompem com a estabilidade e a previsibilidade de sua vida. Nesse 

contexto, espaços como o palácio do rei, o barco, que depois se apresenta como a própria 

ilha desconhecida, são centrais para a compreensão do conto, pois as relações estabelecidas 

e experiências vividas nesses espaços são responsáveis pela constituição das identidades das 

personagens. 

O conto fala de um homem que quer ir em busca da ilha desconhecida, pois quer 

saber quem será quando estiver nela. Assim, o encontro com a identidade pressupõe nesse 

momento um deslocamento espacial. Tem-se um sujeito que deseja entrar em contato com 

o objeto de desejo, a ilha desconhecida, que se encontra investida do valor da identidade. 

Para chegar à ilha, ele acredita que precisa de um barco, espaço decisivo para que a 

personagem alcance seu objetivo: 

Poderás dizer-me para que queres o barco, Para ir à procura da ilha 
desconhecida, Já não há ilhas desconhecidas, O mesmo me disse o rei, O 
que ele sabe de ilhas, aprendeu-o comigo, É estranho que tu, sendo 
homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas desconhecidas, 
homem da terra sou eu, e não ignoro que todas as ilhas, mesmo as 
conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcarmos nelas [...] 
(SARAMAGO, 1998, p. 27). 

Para Tuan (1983), na experiência, o significado de espaço se funde com o de lugar. 

O que começa como espaço diferenciado transforma-se em lugar à medida que o 
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conhecemos melhor e o dotamos de valor. É o que acontece com o homem que queria o 

barco e a mulher da limpeza nas relações vivenciadas no barco. 

Acordou abraçado à mulher da limpeza, e ela a ele, confundidos os 
corpos, confundidos os beliches [...]. Depois, mal o sol acabou de nascer, 
o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do 
outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela 
hora do meio-dia, com a maré, A Ilha Desconhecida fez-se enfim ao 
mar, à procura de si mesma. (SARAMAGO, 1998, p. 62) 

Segundo Tuan (1983), experienciar é vencer os perigos. Para experienciar no 

sentido ativo, é necessário aventurar-se pelo desconhecido e experimentar o ilusório e o 

incerto, arriscar-se a enfrentar os perigos do novo. Isso porque o indivíduo é compelido a 

riscos. 

Mas tu, se bem entendi, vais à procura de uma onde nunca ninguém 
tenha desembarcado, Sabê-lo-ei quando lá chegar, Se chegares, Sim, às 
vezes naufraga-se pelo caminho, mas, se tal me viesse a acontecer, 
deverias escrever nos anais do porto que o ponto a que cheguei foi esse, 
Queres dizer que chegar, sempre se chega, Não serias quem és se não o 
soubesses já. (SARAMAGO, 1998, p. 27). 

O lugar é uma classe especial de objeto. É uma concreção de valor. O espaço é 

dado pela capacidade de mover-se. Os movimentos frequentemente são dirigidos para ou 

repelidos por objetos e lugares. Por isso, o espaço pode ser experienciado de várias 

maneiras, mais abstrata ou concretamente (TUAN, 1983). As personagens partilham 

mentalmente os espaços descritos e assimilam a paisagem. Esta relação é independente do 

realismo da descrição e se estabelece de acordo com a percepção, suas experiências e 

representações. Assim, as formas pelas quais as personagens partilham e se relacionam com 

essa paisagem vai lhes conferir, também, identidade. 

[...] quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou eu 
quando nela estiver, Não o sabes, Se não sais de ti, não chegas a saber 
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quem és [...] Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, [...] não nos 
vemos se não nos saímos de nós" (SARAMAGO, 1998, p. 40-41) 

Assim, a ilha desconhecida deixa de ser realmente uma ilha e passa a ser uma 

metáfora do encontro com o outro, o que corresponde a um afastamento cada vez maior 

da maneira burocrática de ver o mundo que aparece no início do conto. A identidade pode 

ser compreendida, nesse conto, como resultado de uma diferenciação com relação à 

burocracia do início e as passagens de identificação entre pessoas e seus bens, ressaltando-

se que o homem que queria um barco está em busca de si mesmo, pois não mais se 

identificava com as suas ações, ofício ou bens anteriores à busca pela ilha. 

 

CONCLUSÃO  

 

O conceito de identidade tem sido submetido a diversas problematizações nas 

últimas décadas, sobretudo por diversas intervenções intelectuais e políticas. Através delas, 

tem-se argumentado que a noção de identidade pressupõe a noção de diferença ou envolve 

a supressão da diferença. Dessa forma, as políticas de identidade contemporâneas têm sido 

confrontadas com um elemento complicador, que desestabiliza uma concepção de 

identidade definida previamente ou constituída de acordo com o contexto social no qual o 

indivíduo está inserido. Assim é que a noção de identidade passa a ser relacionada com a de 

identificação, que pressupõe um caráter inacabado, processual e habitado constitutivamente 

pela diferença.  

Com efeito, as narrativas do escritor português José Saramago têm apontado 

reflexões sobre questões amplamente contemporâneas, sobre a vida do homem e sua 

relação com o mundo em que vive. Em O Conto da Ilha Desconhecida, constata-se a 
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problematização sobre a própria identidade, bem como o contexto vivido pelo homem 

contemporâneo e os dilemas presentes na constituição de sua subjetividade. 

Além disso, em Saramago, as categorias geográficas espaço e paisagem, assim como 

a linguagem poética, são signos abertos. Apresentam a forma, mas não revelam tudo, 

porque a aparência é composta de elementos que não de se permitem conhecer numa 

leitura desavisada, pela riqueza das metáforas e suas ressignificações. As metáforas são 

necessárias ou até imprescindíveis na construção do texto literário, para se poder 

compreender e revelar a polissemia das paisagens literárias. A paisagem pode, ainda, 

esconder ou revelar as contradições dos espaços territorial ou simbólico. 

Essa obra converte-se em elemento significativo e reflexivo da relação construída 

entre autor, leitor e sociedade. Saramago, aqui, apresenta metáforas e representações fluidas 

e abertas, oferecendo distintas possibilidades de inferência, sobretudo com relação às 

personagens do conto, à constituição da identidade na contemporaneidade e sua relação 

com o espaço e a paisagem. 

Nesse conto particularmente, Saramago retoma uma antiga interrogação que aflige 

o ser humano desde a Antiguidade. Ontem, como hoje, as relações humanas são 

conflitantes, sobretudo a comunicação entre o “eu” e o “outro”, ainda que se desenvolvam 

as mais diversas tecnologias de comunicação, mas a outra forma de interação, a humana 

propriamente dita, continua a ser confusa. Conclui-se, a partir disso, que a burocracia e o 

excesso de racionalidade são vistos como impossibilitadores da afirmação da identidade e 

da relação com o outro, em oposição ao sonho. O afastamento do homem que queria um 

barco da maneira burocrática de se relacionar com os outros e sua aproximação da mulher 

da limpeza no nível superficial equivalem ao fortalecimento de sua identidade no nível 
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profundo, bem como as relações estabelecidas nos espaços vividos e “sonhados”, como a 

própria ilha desconhecida. 

Além disso, a questão da identidade na obra de Saramago visa a uma 

redimensão do “eu” em um mundo condicionado pelo capitalismo e pela cultura 

consumista, que dita modelos de comportamento sociais, relegando a segundo plano os 

direitos do homem e o respeito ao próximo. A questão da identidade, para Saramago, vai 

muito além dos limites da criação literária: invade o espaço padronizado do conhecimento, 

fazendo com que o leitor se transporte ao seu universo narrativo, identificando-se com suas 

personagens, conquistando, através da reflexão, a experiência do autoconhecimento. 
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NA PISTA DO MARFIM E DA MORTE: O ELEMENTO PEDAGÓGICO DO 

ESTADO NOVO PORTUGUÊS NA DOMINAÇÃO DE ANGOLA  

 

Flávia Arruda Rodrigues1 

 

 

A compreensão do que foram e do que historicamente representaram as edições do 

Concurso de Literatura Colonial da hoje extinta Agência Geral das Colônias (AGC) passa 

pelo entendimento do papel social exercido pelos intelectuais que participaram dessas 

disputas, especialmente entre os anos de 1926 e 1951. Durante esse período de 25 anos, 

que vai do lançamento da premiação à revogação do Ato Colonial, os regulamentos dos 

concursos deram conta da necessidade explícita de se premiar obras que funcionassem 

como propaganda do regime colonialista do Estado Novo português. Esses produtos 

culturais de então foram úteis como subsídio para o financiamento e sustento do governo 

metropolitano, à época sediado em Lisboa. Foi com a ajuda deles, e da propaganda que 

fizeram do governo central, que as engrenagens político-econômicas instaladas em 

territórios além-mar como Angola, Moçambique, Macau, Timor ou Cabo Verde 

continuaram a girar, prolongando a situação colonial.    

Entre esses autores contemplados com os prêmios da AGC, figuravam 

administradores coloniais, militares, jornalistas e educadores. A escolha de seus romances, 

contos, biografias, etnografias e monografias pelos júris constituídos reforçavam a chamada 

Política do Espírito do Estado Novo português, já que os escritores premiados partilhavam 

                                                           
1 Flávia Arruda Rodrigues é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade da PUC-Rio.  
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dos valores salazaristas 2. De uma maneira abrangente, pode-se dizer que as escolhas das 

comissões julgadoras dos concursos da AGC, ao longo desses anos, alimentavam e se 

alimentavam do nível de popularidade dos autores vencedores, que não só eram 

portugueses com poder de intervenção social, que se dirigiam ao grande público, por 

exemplo, através de frequentes artigos publicados em jornais de diferentes épocas, como 

eram profissionais já famosos em seus diferentes campos de atuação, tanto na metrópole 

quanto nas colônias.  Da mesma forma, o público que comprava e lia as obras premiadas, 

depois de lançadas e, frequentemente, relançadas pelo mercado editorial português da 

primeira metade do século XX, era constituído por cidadãos inseridos nesse contexto 

colonial.  

Dedico-me, neste trabalho, à análise de alguns aspectos das narrativas que integram o 

livro Na pista do marfim e da morte: reportagens vividas e escritas por Ferreira da Costa, de autoria do 

jornalista homônimo, premiado pela AGC em 1944. Aspectos esses que considero 

relevantes para a compreensão dos mecanismos de afirmação da ação colonial portuguesa 

na África, especialmente em Angola, onde elas se situam. Na parte final, discuto aspectos 

da circulação da obra junto aos leitores e no âmbito das repercussões na imprensa 

portuguesa da época.  

Entre os tópicos que elegi para a análise, está a simbolização da África e dos 

africanos no imbondeiro, exatamente a mesma ávore que na perspectiva independentista se 

afirmará como símbolo de grandiosidade, nobreza e constância africanas. Procurarei 

                                                           
2
 A constituição e disseminação dos ideais da Política do Espírito foram coordenadas pelo jornalista 

António Ferro, que primeiro foi presidente do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) e, 
depois, ministro da Informação e Cultura Popular do gabinete do presidente do Conselho de 
Ministros, António de Oliveira Salazar. A proposta foi produzir, em Portugal, um pensamento 
único e totalizante que fosse introjetado no meio social e por ele absorvido, acentuando aspectos 
como nacionalismo, honra e pobreza, negligenciando problemas como, para citar apenas um 
exemplo, os altos índices de analfabetismo dos campesinos portugueses. 
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mostrar como Ferreira da Costa desarticula a figura desta árvore tão cheia de significados, 

ao mesmo tempo enaltecendo-a e encenando sua derrocada, na intenção didático-

colonialista de demonstrar como os ditos selvagens africanos vivem numa suposta barbárie. 

A outra reportagem se relaciona a uma caçada, da qual também emergem questões 

importantes para minha análise. Neste trecho do livro, evidencio a recorrência de 

estereótipos no texto do autor, apontando a existência de repetições que decorrem do 

recalque colonial.  

Para tanto, eu me servirei de considerações sobre a ambiguidade do discurso colonial 

propostas por Homi K. Bhabha e da cartografia, pensada por Gilles Deleuze e Felix 

Guattari e inserida no contexto angolano por Laura Cavalcante Padilha. Dela, tomo 

emprestada a ideia de que  

 
O debruçar-me sobre os espaços ficcionais me levou quase como uma 
consequencia natural, aos mapas, às cartografias, enfim, aos elementos da 
ordem da representação geográfica em que tais espaços se projetam e a 
ficção de algum modo se inspira, para encontrar, ela própria, formas de 
se cartografar pela linguagem (PADILHA, 2005).  
 

 

Essa proposição me interessa porque considero que alguns elementos da narrativa de 

Ferreira da Costa 3, especialmente o imbondeiro, que aparece em dois trechos distintos, 

marcam pontos geográficos na paisagem em que se verificam concentrações fortíssimas de 

significados. O autor, na sua perspectiva colonialista, os destaca como tópicos e se imbui da 

função de desarticulá-los perante o leitor. 

                                                           
3
 É evidente que, estritamente, o livro de Ferreira da Costa não pode ser classificado como uma 

obra ficcional, até por coerência com o seu próprio subtítulo. Entretanto, valho-me tacitamente da 
atual relativização ou amplificação do conceito de ficção para evocar aqui o trecho citado. 
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Na pista do marfim e da morte4, como daqui em diante passo a me referir ao livro, o 

primeiro volume das memórias de Ferreira da Costa, é classificado pelo próprio como uma 

compilação de reportagens (assim ele as quer), que narram episódios de sua passagem 

como administrador colonial na região de Santo António do Zaire – ou, simplesmente, 

Sazaire, como foi apelidada pelo colonizadores portugueses. Até onde se fica a saber 

através da obra de Ferreira da Costa, trata-se de uma região de dominação difícil, uma vez 

que é localizada na fronteira Norte de Angola, em área limítrofe ao Congo Belga. Tanto é 

um território de mata fechada afastado da capital, Luanda, caracterizado pelo difícil acesso 

(feito na contracorrente do caudaloso Rio Congo), como representa uma porção 

politicamente instável da colonização portuguesa em Angola, dadas as disputas políticas 

com a administração colonial belga.  

O livro é dividido em cinco capítulos. O primeiro deles, intitulado “Pórtico”, é uma 

introdução. O segundo, “Duas vozes na penumbra, é uma troca de cartas abertas entre o 

autor e João de Carvalho, que foi seu superior hierárquico em Angola. O livro tem três 

outras divisões, que são as reportagens do autor. São elas: “Vida, paixão e fim de André da 

Silva, o „Falta d‟Ar‟” e “Seis horas de angústia”. Esses capítulos são, ainda, subdivididos em 

trechos menores, numerados por algarismos romanos. Na abertura de cada um, Ferreira da 

Costa apresenta uma mensagem de sua autoria ao personagem que tem papel central na 

reportagem em questão. Em “Seis horas de angústia, por exemplo”, ele se dirige ao Padre 

                                                           
4
 Na pista do marfim e da morte foi publicado pela Livraria Educação Nacional (LEN), que tinha sua 

sede na cidade do Porto. Assim como a Livraria Portugal Ultramar (de Lisboa) que publicou Oiro 
africano, a LEN era uma das casas editoriais que se popularizaram na época do Estado Novo por 
editar livros coloniais. Eram também da LEN, por exemplo, os manuais escolares nos quais as 
crianças da época estudavam. Em 2009, aliás, o jornal Diário de Notícias publicou um texto em sua 
versão online informando que produtos da época do Estado Novo, como os manuais escolares, 
estavam voltando a serem vendidos nas lojas, agora como suvenires. A referência está em  
http://dn.sapo.pt/especiais/interior.aspx?content_id=1211421&especial=A%20revolu%E7%E3o
%20de%20Abril&seccao=POL%CDTICA. Consulta em 20 jul. 2010. 

http://dn.sapo.pt/especiais/interior.aspx?content_id=1211421&especial=A%20revolu%E7%E3o%20de%20Abril&seccao=POL%CDTICA
http://dn.sapo.pt/especiais/interior.aspx?content_id=1211421&especial=A%20revolu%E7%E3o%20de%20Abril&seccao=POL%CDTICA
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Vicente, que terá atuação decisiva no desenrolar do capítulo. Com isso, o autor propicia a 

sensação de verossimilhança ao leitor.  

Ferreira da Costa ainda publicou um segundo volume de reportagens, que, 

apropriadamente, recebem o mesmo subtítulo. Elas foram reunidas num volume 

denominado Pedra do feitiço: Reportagens africanas vividas e escritas por Ferreira da Costa. A obra, 

como sua predecessora, também foi contemplada pela edição do concurso literário da 

AGC do ano seguinte, 1945. Foi premiada com o segundo lugar da mesma categoria5.  

Fica o registro de que a segunda obra, como a primeira, foi um sucesso de vendas: o 

verso da folha de rosto da 7ª edição de Pedra do feitiço informa que houve três edições 

esgotadas somente no ano de seu lançamento. Nessa pequena ficha informativa, ainda não 

se verifica a indicação de que a obra fora contemplada pelo Concurso de Literatura 

Colonial, ao contrário do que acontece com os dados sobre Na pista do marfim e da morte (até 

então com sete edições esgotadas, já a reboque da publicidade do prêmio; chegaria à 12ª em 

1950). Ou seja, é possível supor que Pedra do feitiço tenha vendido ainda mais exemplares.  

Ao contrário do que a sua apresentação como “reportagens”, no subtítulo, pode 

indicar para o leitor de nossos dias, são relatos com clara perspectiva autobiográfica, como 

se pode ler no primeiro parágrafo do “Pórtico” que abre o primeiro livro.  

 
Este livro encerra pedaços de vida, jorros de sangue, imagens de 

uma juventude morta.  
Escrevi-o debruçado para a minha alma, povoada por duendes 

saudosos, cheia de labirintos negros e de paisagens ricas de sol, 

                                                           
5
 Essa continuação das narrativas do autor não será alvo de minhas considerações neste trabalho. 

Embora eu tenha adquirido duas edições de Pedra do feitiço – a 5ª e a 7ª –, não considero que a 
análise desses textos subsequentes apresente alguma contribuição para o debate que não possa ser 
alcançada com a leitura dos primeiros. Além do que, a redação de uma dissertação pressupõe 
escolhas, e essas fazem parte do recorte. 
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esquecido, por momentos, da nostalgia que me deprime, da morna 
existência que me quebranta (COSTA, 1944, p. 18)6.  

 
 

O caso de Na pista do marfim e da morte é particularmente interessante neste sentido, 

uma vez que Ferreira da Costa estabelece, de início, um pacto com o leitor, pressupondo 

que o avanço na leitura das páginas para além “Pórtico” será acompanhado pela confiança 

na autenticidade do relato fundado na experiência vivida. Possivelmente, este fator foi 

decisivo para a aceitação do livro pelo público e pelo júri do prêmio. O autor também 

adverte que começou a escrever suas reminiscências 14 anos depois de sua passagem por 

Angola. A razão para tal, afirma ele, é a de que sua personalidade impulsiva e o calor dos 

acontecimentos impunham justamente um tempo para reflexão.  

No sentido de atestar a veracidade das suas “reportagens”, o autor inclui também 

numa espécie de capítulo intitulado “Duas vozes na penumbra”, uma carta sua, assinada e 

datada, ao capitão João de Carvalho, que foi seu superior hierárquico em Angola. Segue-se 

ainda o que é apresentado como a resposta dele. Nessa parte introdutória, o autor e seu 

interlocutor desfiam um rosário de lamentações. Elas vão desde o relato das acusações e a 

posterior negação de que as histórias eram fantasiosas à reivindicação de uma atitude 

humilde e honesta, bem ao gosto do Estado Novo português7, de quem caminhava “na 

berma da estrada” (p.18) e não buscava fama ou fortuna, mas o reconhecimento de seus 

serviços pela pátria. É uma resposta às críticas feitas pelos representantes da elite 

metropolitana portuguesa, a quem João de Carvalho chama de “os infelizes eunucos da má 

língua” (p. 38). 

                                                           
6  A partir daqui, todas as transcrições deste livro virão acompanhadas da página respectiva, entre 

parênteses. 
7  O Estado Novo elogiava atitudes humildes e honestas. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1778 

 

Ao ler Na pista do marfim e da morte, é preciso ter em mente que se trata de uma obra 

publicada e premiada em 1944 e que, portanto, não pode se desprender de sua 

transitividade, no dizer de Silviano Santiago (2004)8, nem de sua mundanidade, no de 

Edward Said (1995)9. Ou seja, é preciso compreender o “jogo sujo do signo”, suas relações 

com a vida mundana, percebendo os mais variados interesses que com ele se relacionam; da 

mesma forma, é necessário considerar a literatura  – em qualquer de seus gêneros 

narrativos – como um campo discursivo que se oferece e responde ao contato com outros 

campos de conhecimento, tais como antropologia, a sociologia e as ciências políticas.  

Na pista do marfim e da morte é um trabalho premiado pelo Estado Novo português na 

medida em que é produzido em circunstâncias advindas dos resultados dos conflitos da 

Segunda Guerra Mundial – e, portanto, está impregnado delas. Está embebido da 

necessidade de adaptação das políticas colonizatórias portuguesas às novas demandas 

mundiais que então se articulavam, exigindo respostas urgentes. A obra, a meu ver, é uma 

dessas respostas. Ou, ao menos, pode ser entendida como uma tentativa de sê-lo. 

                                                           
8 Um esclarecimento sobre esta referência: é necessário ressaltar que este texto de Silviano Santiago 

se refere a um novo modo de leitura e escrita surgido nos anos 1970/1980 que contrasta com a 

intransitividade literária e a convicção na autonomia do estético. A proposta teórica é usada para 

afirmar meu interesse em ler o livro Na pista do marfim e da morte articulando-o com seu contexto e, 

até, com seu pacto com a circunstância colonial portuguesa. Estou ciente de que os defensores da 

intransitividade literária não se vão se interessar pelo meu objeto de estudo, certos de que tal livro 

será de interesse exclusivo de historiadores. 
9 Faço aqui ressalva semelhante à da nota anterior: em seu livro, Said apoia sua argumentação sobre 
o discurso colonial a partir de livros canonicamente considerados como a fina flor da literatura 
inglesa como Grandes esperanças, de Charles Dickens e No coração das trevas, de Joseph Conrad. Insisto 
em compreender os livros premiados pela Agência Geral das Colónias como articulações da 
circunstância colonial portuguesa, pensando para além do valor estético instituído. O que interessa, 
em meu entendimento contemporâneo, é o “jogo sujo” do fascismo/colonialismo português 
proporcionado pela literatura colonial do país. Neste sentido, a ajuda de Said, como a de Silviano 
Santiago, é bem-vinda.  
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Estamos falando de um momento de crucial importância para o colonialismo 

português do século XX. Aquele no qual o Estado Novo de António de Oliveira Salazar se 

confronta com pressões político-econômicas internacionais que, dessa época até os 

processos de independência na África, a partir dos anos 60, só se mostrarão a cada dia mais 

incontornáveis. Momento esse em que o Estado português é hegemonicamente forçado a 

apresentar posicionamentos diante de novas questões, as quais surgem com o início do 

processo de descolonização africana subsequente ao fim da Segunda Gerra Mundial. Em 

Na pista do marfim e da morte podem ser lidas indicações de que a metrópole lusitana estava 

preocupada em realizar alguns movimentos de absorção e acomodação dessas crescentes 

forças externas e internas (no próprio espaço africano), ao mesmo tempo em que sinalizava 

sua estratégia politica aos outros governos do resto do mundo.  

Na obra de Ferreira da Costa, ao contrário do que ocorre em livros premiados em 

edições anteriores do concurso, a figura do colonizador violento e usurpador é classificada 

como antiga, desajustada aos novos tempos; em seu lugar, é apresentado um novo modelo 

de homem, muito mais atento às particularidades das tradições e rituais que faziam parte do 

campo simbólico das populações negras nativas – sendo esse novo agente colonial 

personificado pelo próprio Ferreira da Costa, em primeira pessoa.  

Prova disso encontra-se logo na primeira “reportagem”, intitulada “Vida, paixão e 

fim de André da Silva – o Falta d‟Ar”. O cidadão referido no título do capítulo é um 

português que se aproxima de Ferreira da Costa no deque do paquete que os leva a Santo 

António do Zaire. É um homem viúvo, taciturno, que, ao mesmo tempo, se mostra capaz 

de irromper em maneiras intempestivas e grosseiras. Ele conta sua vida de maneira 

misteriosa e confusa ao jovem e desconfiado militar que, dentro em pouco, desembarcará 

para começar sua missão.  
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O que o leitor passa a saber é que André conseguira, em seus anos de África, 

comprar terra e começar plantações de milho, feijão, trigo e sisal. Porém, sua segunda 

mulher tivera a ideia de começar uma horta – proposição logo aceita. Para dar curso ao 

projeto, André decidira cavar uma vala. A água, desviada de um riacho próximo, seria 

destinada à irrigação da nova plantação. No entanto, a grande questão do capítulo de 

Ferreira da Costa é que, ao começar essa obra de canalização, André descobre a existência 

de um antigo cemitério indígena escondido por cacos e ferros. O fato é desprezado por ele, 

o colono à moda antiga. Os negros que trabalhavam na escavação, em pânico, recusam-se a 

continuar a obra, alegando que os mortos haveriam de voltar para realizarem suas 

vinganças.  

Samucambo, o capataz, que segundo o texto também era feiticeiro, é quem mais 

oferece resistência. É ele que André passará a enfrentar. Indiferente aos protestos e às 

advertências, o colono, arrogantemente, continua a obra sozinho, indiferente à descoberta 

das ossadas indígenas. No decorrer da história, ele passará a ser assombrado por espíritos 

malignos, que só não o levarão à loucura por ele sentir a proteção da alma de sua primeira 

mulher. A presença desses espectros seria orquestrada por Samucambo, que reaparece com 

outro nome (mudança, aliás, que é frequente em diferentes populações africanas).  

O texto, então, revela um novo encontro conflituoso entre ambos. O capataz negro 

termina morto por um jacaré num rio – o que leva o narrador a se declarar vingado pelas 

angústias que o taciturno homem enfrentara. É significativo o comentário trazido por 

Ferreira da Costa quando escuta a narrativa de André, ao lado dos amigos brancos, também 

jovens, que conheceu em Angola: 

Continuei a abrir a vala; a água chegou ao meu campo e mandei recolher 
num coval, à sombra de um imbondeiro, os ossos que havia nas 
sepulturas revolvidas. Não acham que fiz bem? 
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Limitámos a esboçar gestos inexpressivos. No caso de André, teríamos 
preferido alterar a direcção da vala, para não ferir as crenças dos indígenas. Mas 
para que havíamos de dizer-lho? De resto, ele fizera a pregunta como 
quem estava certo de nossa concordância... (p.132, grifo meu) 
 

O crescente prestígio da antropologia no momento histórico do lançamento do livro, 

ainda que a serviço do aparato colonial, e a sinalização crescente da insurreição nos 

territórios colonizados, especialmente no caso de Angola, eram fatores que se conjugavam 

com as consequencias que a Segunda Guerra Mundial anunciava para o governo português 

da época. Fora desse contexto de fragilização e até de reconfiguração do império, parece 

hoje pouco provável que um autor colonial português – ou um livro premiado pela AGC – 

afirmasse a seus leitores, em 1944, que os indígenas tinham crenças religiosas 

suficientemente importantes para emperrarem a execução de uma obra de engenharia. 

Preservar o campo simbólico dos indígenas seria ceder ao impensável até então, ou seja, a 

existência de sistemas culturais, religiosos ou simbólicos próprios dos africanos; não é 

desprovido de relevo, porém, que a nova geração de colonos representada no texto não 

tenha se dado ao trabalho de contrariá-lo.  

Silenciosamente, eles concordam entre si que a melhor solução para o caso não seria 

aquela. Vale considerar que, ao fim da narrativa, o capataz negro acusado de feitiçaria 

morre de forma trágica, para o conforto do narrador: é um indício de que a representação 

literária da colonização portuguesa passava por mudanças, mas não tantas que 

estabelecessem rupturas radicais e apresentassem um desfecho imprevisto para os padrões 

do momento.  

Este trecho ainda é importante para atentarmos para o fato de que o cemitério 

indígena está localizado embaixo de um imbondeiro, o que é bastante significativo porque 

indicia a projeção de uma sombra segura, forte. Esse aspecto será explorado a seguir. Por 

enquanto, é preciso ter em mente que a presença dessa imponente árvore recorrente em 
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ecossistemas africanos, notadamente angolanos e moçambicanos, é um ícone relevante e 

reincidente.  

Em seu Uma história de regressos: império, guerra colonial e pós-colonialismo, Margarida 

Calafate Ribeiro (2004, p. 137-166) trata das concessões políticas que o Estado português 

se viu obrigado a fazer depois do fim da Segunda Guerra Mundial, sobretudo para atender 

a pressões da Organização das Nações Unidas (ONU) – mudanças essas que levaram, 

inclusive, à revisão do Ato Colonial em 1951. São também relevantes as considerações de 

Ribeiro sobre a apropriação da teoria lusotropicalista de Gilberto Freyre por Salazar – este 

último tendo posteriormente criado a expressão “comunidade luso-brasileira” para referir-

se às provínicias ultramarinas, enfatizando o nexo entre o Brasil,  uma ex-colônia bem-

sucedida graças à participação de Portugal em seu processo fundacional, e os territórios 

africanos, contidos sintomaticamente à época na partícula “luso”.  

A apropriação direcionada das ideias de Gilberto Freyre tinha a função de justificar a 

todo custo a presença portuguesa na África e perpetuar a engrenagem econômica colonial, 

base de sustentação da economia nacional. O governo português tentava, então, transmitir 

à comunidade internacional e a si próprio a ideia de um Portugal uno, em que todos os 

territórios não peninsulares estariam cobertos pelo mesmo manto de nacionalidade, e que, 

acima de tudo, o caráter do povo português se manifestaria em toda a extensão dessa 

geografia através de uma miscibilidade dita congênita. Como insiste a autora, “o 

lusotropicalismo foi antes o discurso de reforço de uma identidade em acelerado processo 

de esvaziamento, e portanto de salvação de uma ideologia e de um regime, tendo-o 

animado para uma nova era, transmitida sob a forma de uma cruzada” (RIBEIRO, 2004, 

p.165). Tratava-se da tentativa integracionista de transformar o império colonial em um 

constructo plurirracial. Mais que isso, em uma nação pluricontinental, acedendo a uma 
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estratégia moldada para que a pátria portuguesa viesse a ser reconhecida de forma igual em 

todos os territórios sob domínio do Estado Novo, fossem na África ou na Ásia.  

Nesse contexto, a ideia de que a violação das ossadas de um cemitério de indivíduos 

nativos (ou seja, não portugueses) seria um desrespeito passa a ser uma atitude verossímil, 

de certa forma endossada pelos personagens do livro. Essa aceitação caracteriza um novo 

pacto de confiança que se estabelece entre os autores coloniais e seus leitores, e Ferreira da 

Costa partilha dessa perspectiva. Os motivos de força maior, entenda-se as pressões 

políticas internacionais em favor do fim do regime colonial em todo o mundo, inclusive em 

Portugal, inevitavelmente forçam o branco português a dirigir seu olhar para o negro nativo 

com menos agressividade e arrogância, ainda que não encontremos nele a disposição de 

pensar esses indivíduos como cidadãos de primeira categoria. 

A ossada indígena é tratada no livro de Ferreira da Costa com os cuidados que seriam 

dedicados à ossada de um português, lembro, sob a força da sombra do imbondeiro. Um 

colono forjado nos antigos moldes da colonização lusa não estaria apto a perceber essa 

nova diretriz que se estabelece na conjuntura portuguesa, nos estertores da Segunda Guerra 

Mundial. É esse colono que o personagem André da Silva representa. As “reportagens”, 

como instrumento de informação colonial, didaticamente informam que aquelas atitudes 

antigas já não se enquadram no momento político da premiação de Na pista do marfim e da 

morte. Essa nova perspectiva do Estado Novo português começou a vigorar no final da 

década de 1940 e seguiu até, pelo menos, o fim do período ditatorial português, em 1974. 

Dedico-me, a seguir, à análise da maneira pela qual Ferreira da Costa incorporou as 

imagens do imbondeiro e da ossada indígena ao seu discurso colonial. Na figura do 

imbondeiro pode ser lida a ambiguidade constituída pela simultaneidade entre recusa e 

fascínio que, no entender de Homi Bhabha (1998), conforme abordamos no capítulo 
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anterior ao analisar Oiro africano, são decididamente intrínsecos ao discurso colonial. 

Conforme escreve Bhabha,  

Para compreender a produtividade do poder colonial é crucial construir 
o seu regime de verdade e não submeter suas representações a um 
julgamento normatizante. Só então torna-se possível compreender a 
ambivalência produtiva do objeto do discurso colonial – aquela 
“alteridade” que é ao mesmo tempo um objeto de desejo e de escárnio, 
uma articulação da diferença contida dentro da fantasia da origem e da 
identidade. O que essa leitura revela são as fronteiras do discurso 
colonial, permitindo uma transgressão desses limites a partir do espaço 
daquela alteridade. (BHABHA, 1998, p. 106). 
 

Na última das “reportagens” de Na pista do marfim e da morte –“Seis horas de 

angústia”–, Ferreira da Costa utiliza-se de 15 páginas para descrever a maneira como um 

majestoso e centenário exemplar dessa árvore é arrebatado por um incêndio que, com a 

ajuda do vento, vai arrasando toda uma planície africana.  

É significativo, aliás, notar que o episódio ocorre em território belga, para além da 

fronteira colonial portuguesa; provavelmente porque o autor não se autorizasse a localizar 

um confronto num espaço relacionado ao Estado Novo. Fato é que esse grande 

investimento numa só cena se mostra um indicativo tão forte da didática colonial que acaba 

por destoar dos outros capítulos de Na pista do marfim e da morte, ficando o trecho relativo ao 

incêndio deslocado em relação à unidade narrativa do livro. Nenhuma outra reportagem do 

livro decorre em 87 páginas ou em extensão semelhante.  

O episódio ocupa uma parte significativa do capítulo, mas não sua integralidade10. O 

incêndio em questão é provocado pelo soba de um protetorado indígena. Esse sacerdote, 

descrito como um tirano, ateia fogo à mata na tentativa de criar um cerco, sufocando ou 

provocando a rendição de um casal de jovens negros que fugira durante o próprio 

                                                           
10 O capítulo “Seis horas de angústia”, no qual a narrativa do incêndio do imbondeiro se insere, tem 
169 páginas (de acordo com a segunda edição). Essas 87 páginas que destaco referem-se ao trecho 
compreendido do momento em que a comitiva encontra o padre Vicente ao desfecho do capítulo, 
que é quando a ação que me interessa por hora efetivamente se desenvolve. 
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julgamento, a maka11 para a qual praticamente todos os nativos que prestavam serviços à 

administração colonial portuguesa nas redondezas haviam sido convocados. A acusação era 

de que o jovem réu libertara Mutala, a moça por quem era apaixonado, dos serviços sexuais 

que estava obrigada a prestar ao soba.  

Tomado de fúria pela transgressão grave de ambos, o chefe ordena a queima da 

vegetação. O pânico toma conta do narrador, do caçador a quem acompanha (Raúl 

Limatão), do padre Vicente (católico que esperava o melhor momento para exercer sua 

missão de salvar os jovens) e dos dois negros assimilados. Estes últimos aguardam o 

desfecho do julgamento, protegidos pelo anonimato que a floresta lhes oferece. É relevante 

perceber que Ferreira da Costa faz com que Namukila e Macala, os assimilados, 

reconheçam a gravidade da infração cometida pelo casal de jovens nativos. O autor 

desqualifica a dupla, chamando-a de rude (e, assim, rebaixa os assimilados à condição de 

ignorantes). Porém, na perspectiva de Ferreira da Costa, mesmo diante dessa incapacidade 

cognitiva, eles conseguem apreender a tragicidade da situação.    

Atónitos, Namukila e Macala arregalavam os olhos para o aterrador 
espectáculo. As suas naturezas rudes adivinhavam a trágica expressão daquilo 
tudo. Por mim, não sei dizer o que senti... Turvaram-se-me os olhos; o coração 
parecia querer estoirar. Só o missionário não estava desnorteado. (p.428, 
grifo meu) 

 

Dá-se então, no relato de Ferreira da Costa, uma mudança repentina na velocidade da 

narrativa. Ela se firma na descrição do avanço do incêndio na mata à medida que o grupo 

foge em disparada, tentando salvar as próprias vidas. O leitor passa a acompanhar a agonia 

de uma floresta, sobretudo, viva:  

 

                                                           
11 Maka é uma palavra em kimbundo para a abordagem de um problema delicado, complexo ou 
grave.  
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E o tropel do mêdo continuava, espectral e frenético! Leopardos de 
olhar fulgurante, pequenas corças de pernas frementes, antílopes de 
galope incerto, ratos de palmeira, serpentes de corpos negros e verdes, 
monos grunhindo e guinchando, hienas de grandes cabeçorras curvadas 
para a terra, todos desfilavam, atropelando-se, uivando, bramindo, 
desvairados pelo terror, aguilhoados pelo instinto, chamuscados e 
fumegantes, diante de avanço do rubro elemento que tomara posse da 
floresta. Em convulsivo ruflar de asas, os abutres e as “vembas” de bicos 
recurvos e garras fortes sulcavam o céu tinto de sangue, soltando gritos 
roucos. Mas o fogo progredia, ganhava terreno, ampliava seu domínio na 
correria frenética da destruição. (p.432-433). 
 

 

Quando Ferreira da Costa chega ao nono tópico de seu capítulo, o vento já arrastou 

a queimada até o encontro com o imbondeiro, que, altivo, impassível, parece estar 

nobremente à espera de seu destino. Será justamente a alternância entre a descrição da 

soberania e do orgulho associados à árvore e a representação da violência com que ela é 

consumida pelo fogo que nos chamará a atenção daqui para a frente. Primeiro porque 

podemos fazer uma associação com a ambiguidade do discurso colonial afirmada por 

Homi Bhabha (1998, p. 105-128) em suas considerações sobre o estereótipo e a 

discriminação. Sabe-se que o recurso à estereotipia como estratégia de negação nunca se 

resumiu às populações, tendo sido amplamente empregado nos discursos colônias para a 

constituição do próprio espaço físico a ser ocupado e dominado. Pode-se, na leitura desse 

episódio, perceber claramente a coexistência entre fascínio e recusa, entre a reverência e o 

desprezo que extravasam das palavras de Ferreira da Costa ao observar e descrever a cena 

da queimada da monumental árvore até sua derrocada no chão da mata.  

Para dar uma ideia da magnitude da simbologia de tal árvore, recordo as 

considerações de Leonel Cosme em Cultura e revolução em Angola, detendo-se longamente 

nos aspectos da criação da revista, depois editora, Imbondeiro – não por acaso fundada com 

esse nome em 1960 (COSME, 1978, p. 39). A publicação, como se sabe, tinha a função de 

“contribuir para a edificação de uma comunidade cultural de língua portuguesa alargada 
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(escrevera-se deliberadamente lusíada) no concerto da cultura internacional” (COSME, 

1978, p. 41). Foi tão perseguida pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) 

que encerrou suas atividades cinco anos após sua fundação.  

Pego emprestado o conceito de cartografia de Gilles Deleuze e Felix Guattari (cf. 

YOUNG, 2005, p. 207) que Laura Cavalcante Padilha (PADILHA, 2002 e 2005) 

apropriadamente usou para sugerir o mapeamento de pontos geográficos potencialmente 

identitários em Angola (trabalhando numa perspectiva libertária, premissa que esta 

dissertação não pretende relacionar aos livros coloniais). Proponho uma outra aplicação de 

cartografia, a partir da imagem deleuziana elaborada a partir de encontros de linhas, 

conforme ele próprio explica em Conversações: 

 
O que chamamos de um “mapa” ou mesmo um “diagrama” é um 
conjunto de linhas diversas funcionando ao mesmo tempo (as linhas da 
mão formam um mapa). Com efeito, há tipos de linha muito diferentes, 
na arte, mas também numa sociedade, numa pessoa. Há linhas que 
representam alguma coisa, e outras que são abstratas. Há linhas de 
segmentos, e outras sem segmento. Há linhas dimensionais e linhas 
direcionais. Há linhas que, abstratas ou não, formam contorno, e outras 
que não formam contorno. Aquelas são as mais belas. Acreditamos que 
as linhas são os elementos constitutivos das coisas e dos acontecimentos. 
Por isso cada coisa tem sua geografia, sua cartografia, seu diagrama. 
(DELEUZE, 1992, p. 47).  
 

O imbondeiro de Ferreira da Costa está em uma dessas linhas, constituindo-se como 

um desses elementos plenamente representativos – ao mesmo tempo venerado e repudiado 

pelo discurso colonial do autor, na mesma medida em que ele próprio parece amar e odiar 

sua presença em território africano.  

É por isso que eu também elejo o imbondeiro como uma metonímia e, ao mesmo 

tempo, operador de leitura para a minha análise de Na pista do marfim e da morte. Pelas 

particularidades da narrativa de Ferreira da Costa, creio que possa ser representativa da 
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visão da África que se lê na obra como um todo. Para tanto, vejamos um trecho da 

apresentação da árvore que está localizada na floresta, de acordo com Ferreira da Costa: 

Chegadas as trovoadas, o colosso parecia crescer, multiplicar as ramarias, 
estender para as alturas com soberbo ímpeto os vigorosos braços 
triunfantes. Desciam do infinito feixes de faíscas, envolvendo-o em 
relâmpagos de ira devastadora. Inteiriçava-se, suportava os golpes nos 
ramos altos, deixava-os deslizar pela troncagem rija até se perderem na 
terra encharcada pelas chuvas do equinócio. E continuava de pé, firme, 
arrogante, aureolado pelos relâmpagos, pletórico de fôrça, impregnado 
de rebeldia por irreprimível impulso da ceiva sempre farta e renovada.  
Curtas e raras foram as tréguas naquele duelo monstruoso, ante a 
espectativa ansiosa da floresta. Vinham calores torturantes, passavam 
invernos inclementes, chegavam vendavais rugidores. Sacudiam-no, 
alucinavam-se no ataque à majestosa corpulência vestida pelos musgos. 
Mas êle recebia-os de frente, num rápido encrespar de ramos e das 
folhagens, opunha aos assaltos do pertinaz inimigo a muralha de casca 
espessa, fechava mais a larga copa, esgrimia as compridas pernadas, 
anulava os esforços do atacante, e êste findava por debandar, arrenegado 
pelo despeito, fustigando o mato, arrasando “muxitos”, lançando pelos 
ares arbúsculos e troncos leves. (p. 441-442) 

 

Ao contrário, a derrocada da árvore, após tanta resistência, é narrada com o regozijo 

de quem acompanha com luxuriante prazer o lento sofrimento de um adversário prestes a 

morrer: 

 
Por fim, o gigante oscilou. De um salto, o lume dominou-o por inteiro, 
esmagou-o, acelerou o triunfo, erguendo algazarra vitoriosa... E o 
imbondeiro caíu com enorme estrondo, no meio de faúlhas e centelhas, e 
rolos de fumo negro! E as labaredas tomaram-no para si, bailando em 
delirantes redopios, em saltos jubilosos, em langores de volúpia... E o 
vento clamou mais alto sua alegria cruel. E a floresta fremiu, como se 
assistisse à morte de um deus. (...) Estava punido o temerário que ousara 
resistir às divindades da selva. Fôra cumprida a sentença! (p. 453-454). 
 

Se, no primeiro excerto, o narrador exalta a imponência da árvore e reverencia sua 

capacidade de suportar majestosamente a fúria de raios e tormentas, no segundo trecho 

apresenta esta grandeza do imbondeiro vencida, como uma espécie de arrogância que 

sucumbe perante as divindades da selva. Não lhe resta senão ver seu destino cumprido, que 

é o de ir ao chão.  
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No presente, é praticamente impossível ler o episódio narrado por Ferreira da Costa 

sem lembrar que o imbondeiro foi, desde os primórdios do sentimento independentista, 

uma metáfora para a angolanidade, um símbolo de grandeza e resistência em torno do qual 

se buscou produzir o reconhecimento mútuo necessário à constituição da comunidade 

imaginada12 necessária à nova nação. Em Na pista do marfim e da morte, o imbondeiro 

também é apresentado com uma alta carga simbólica, entretanto a sua destruição parece 

sinalizar a necessária destituição da integridade e resistência da gente da terra, que não pode 

manter-se altiva e digna perante as intempéries da colonização portuguesa, muito menos 

desafiá-la. Subliminarmente, o texto diz que os indivíduos negros não terão outra 

alternativa além de ocupar uma posição subalterna, ir ao chão, subjugados por uma força 

maior.  

Essa mensagem fica mais evidente quando o texto acrescenta que, dentro da árvore 

caída, em chamas, encontram-se os dois fugitivos do poder do soba, significativamente 

salvos pela mão católica do padre. O imbondeiro, uma fortaleza na floresta, tornara-se o 

refúgio dos que desafiavam a sua lei. Os portugueses que assistem à cena encontram os 

jovens vivos, abraçados entre si e enroscados em cachos de acácias vermelhas cor de 

sangue. O que estou propondo aqui é a compreensão deste imbondeiro como uma das 

mais altas concentrações da ambiguidade colonial.  

Sugiro pensarmos a reverência que o narrador usa para se referir à árvore como uma 

expressão daquele fascínio que Bhabha identifica nos textos coloniais. Há uma clara 

exposição do reconhecimento da magnificência, grandiosidade, superioridade, resistência e 

poder contidos naquela árvore majestosa. Por outro lado, é esse símbolo de força que vem 

                                                           
12 Segundo o conceito de Benedict Anderson em Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008. 
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abaixo. O que causa o dano, dentro da perspectiva de Ferreira da Costa, é a selvageria que, 

para ele, está implícita no embate entre o jovem casal e o soba. Em síntese, o que fica 

patente no relato é o argumento da destruição da África pelos próprios africanos, premissa 

indispensável para legitimar a ação colonial como civilizatória e salvadora.  

O capítulo “Sangue na planura” retoma os elementos das outras duas narrativas 

(“Vida, paixão e fim de André da Silva” e “Seis horas de angústia”), no que podemos 

verificar a fixidez, a repetição, o recalque que caracteriza o discurso colonial. Nessa parte 

do livro, Ferreira da Costa narra uma de suas primeiras caçadas africanas, situação na qual 

quase perdeu a vida por se embrenhar na floresta e acabar travando uma luta corporal com 

um búfalo selvagem (no livro, o animal é tratado pelo substantivo “pacassa”, que é a 

palavra de origem quibundo usada em Angola). O autor, que sofreu gravíssimos 

ferimentos, rememora o momento em que acordou no leito do hospital em que convalescia 

e recebeu a notícia de que ganhara uma distinção militar por bravura.  

Ainda incrédulo, regozija-se com o fato e passa a rememorar a caçada desastrosa pela 

qual lhe foi dado o louvor. Suas lembranças reforçam, para o leitor, algumas figuras 

estereotipadas encontradas nas outras narrativas: o cemitério indígena e a incompreensão 

do campo simbólico que engloba o enterro dos mortos, o soba mentiroso e sua feitiçaria, e 

a indignação pelo roubo da mulher alheia. Assim como Ferreira da Costa condena a atitude 

de André da Silva por desmerecer os ritos funerários dos nativos e narra o julgamento dos 

dois jovens que desrespeitaram o soba virulento e cruel, ele parte dos mesmos 

pressupostos para narrar episódios em que só os nomes dos personagens parecem variar.  

O trecho seguinte condensa estes aspectos: 

 
Daqui em diante, a versão do soba era mentira pura. No entanto, 
continuei a simular ouvi-lo, com atenção cada vez maior... Isto 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1791 

 

lisonjeava-o e daria resultados, se eu carecesse de carregadores e 
auxiliares para a batida (...). 
No judicioso critério do soba, o pacassão trazia no corpo a alma ruim do 
Tambulo – rapazola desordeiro que sempre sempre detestara o 
Chimpata, por este lhe ter roubado a namorada. Não pudera vingar-se 
em vida, mas vinha, agora, sob aquela forma, devorar a mandioca 
reservada ao “espírito” do filho do rival e obrigá-lo a passar fome... 
Por bizarra coincidência, entre a folhagem prateada pelo luar, um pássaro 
nocturno principiou seu canto agourento – espécie de queixume 
dolorido que, em certas ocasiões, chega a ser lamento gemebundo e 
prolongado. O soba estremeceu e levantou-se. 
– Ouves? É o “passarinho dos mortos”... Vai suceder alguma desgraça! 
(p.243-245) 
 

Do discurso colonial de Ferreira da Costa emergem estereótipos e circunstâncias que 

voltam à narrativa, repetindo-se periodicamente. É relevante que, ao mesmo tempo em que 

o autor desdenha do presságio do soba, ele o leva em consideração como um alerta de 

fatalidade, um aviso, uma predestinação. Primeiro, porque a atenção dispensada ao 

episódio lhe rendeu um capítulo de seu livro. Notável, portanto, que tenha se dedicado a 

este investimento. Depois, porque relata ter lembrado do vaticínio do passarinho no 

momento em que foi atingido pelo búfalo e chegou à beira da morte: 

Quis gritar. Não articulei o mais ligeiro som. Nos meus ouvidos, 
passaram zumbidos atroadores, trombeteios clamorosos. Árvores, capim, 
terra e céu – tudo girou ante meus olhos, em vertiginoso turbilhão 
violeta e negro...  E só tive esta ideia, só me ocorreu esta lembrança 
estúpida: “O passarinho dos mortos cantou...” Mais nada. (p.293) 
 

Estas considerações sobre a ambivalência do discurso colonial flagrada na narrativa 

podem se projetar em questões editoriais relativas à obra. Os leitores privilegiados de 

Ferreira da Costa que o premiaram certamente partilham dessa relação ambígua de atração 

e repulsa que, reiteramos, para Bhabha está no cerne da dominação colonial, já que os 

concursos literários da AGC e suas obras premiadas eram instrumentos de mobilização 

social que cobravam empenho da sociedade portuguesa na ênfase da legitimidade e 

urgência da exploração dos territórios coloniais e da dominação de populações africanas 

das colônias. Mas o público leitor em geral também partilha desse imaginário colonial. 
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Além do grande número de exemplares vendidos, essa convergência entre autor e leitor 

pode ser verificada nas dedicatórias a familiares, amigos e cônjuges presenteados com 

exemplares dessas obras. Nas folhas de rosto de alguns volumes que adquiri, estão 

mensagens afetuosas trocadas por essas pessoas, possivelmente cidadãos portugueses que 

também viveram períodos nas colônias africanas ou tinham parentes que lá estavam ou 

estiveram.  

Levanto a hipótese, baseada nas datas das dedicatórias e em seus registros, de que 

esses compradores e leitores não só se identificavam com as narrativas de Ferreira da Costa 

como valorizavam seu papel, por um lado, exemplar e pedagógico, e por outro, catártico, 

como expressão de uma experiência comum. Como a ação colonial era absolutamente 

corriqueira para essas pessoas, que viviam e viveram imersas nessas circunstâncias, nada 

mais natural que datas significativas fossem marcadas com presentes alusivos à vivência 

colonial.   
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A PRYMEIRA PARTE DA CRONICA DO EMPERADOR CLARIMUNDO, 
DONDE OS REYS DE PORTUGAL DEÇENDEM: CONSIDERAÇÕES DE 

RETÓRICA E FILOSOFIA MORAL NOS PRÓLOGOS DA NARRATIVA 
CAVALEIRESCA DE JOÃO DE BARROS 

 
 

Flávio Reis1 
 
 
 
 Em 1522, o impressor Germão de Galharde publicou, em Lisboa, A Prymera parte 

da cronica do emperador Clarimundo donde os Reys de Portugal deçendem. Tirada de linguagem Ungara 

em nossa Portuguesa, dirigida ao esclarecido príncipe D. João. Filho do muy poderoso Rey D. Manoel, 

primeiro deste nome por D. João de Barros, seu criado. Acompanha este texto dois prólogos, um 

composto antes da morte de D. Manuel e o outro realizado após a entronização de D. João 

III. Em todo caso, as duas dedicatórias são dirigidas a D. João III, antes como príncipe, 

depois, como rei. 

 A narrativa de João de Barros configura-se como o primeiro livro de cavalaria em 

língua portuguesa com matéria lusitana, ou seja, uma narrativa que figura a linhagem da 

Casa Real, dramatizando partes significativas de sua diegese em terras portuguesas. No que 

diz respeito à língua, faz-se importante ressaltar que parte relevante das novelas de cavalaria 

ibéricas foi composta em língua castelhana, reforçando ainda mais o valor do Clarimundo 

para as letras quinhentistas portuguesas (DIAZ-TOLEDO , 2006, p. 239).  

A primeira publicação, como já mencionamos, deu-se sobre os auspícios de 

Germão de Galharde, em 1522. Depois dessa data, o Clarimundo foi reimpresso e reeditado 

algumas outras, com características que merecem ser observadas: em 1555 houve uma 

reimpressão da editio princeps, da qual não tivemos acesso ainda e suspeitamos de que não 

                                                        
1 Mestre em Literatura Portuguesa pela USP e doutorando na mesma instituição, no Programa de 
Pós-Graduação em Literatura Portuguesa.  
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haja nenhum exemplar completo. A edição de 1601, do impressor Antonio Alvarez, está no 

acervo da Biblioteca Nacional de Lisboa, inclusive pode ser lida na versão digital 

disponibilizada pela biblioteca online. Em relação à primeira edição, a seiscentista traz um 

frontispício na qual figura o Clarimundo como guerreiro cristão, vencedor dos infiéis e 

perseguidor de Turcos, em lugar da árvore genealógica da primeira edição. A edição de 

1742, de Francisco da Sylva, merece especial atenção por duas razões: foi utilizada como 

base para as edições recentes e nela acrescentam-se dois elementos novos: a Vida de João de 

Barros, do letrado seiscentista Manuel Severim de Faria e, o mais importante, acrescenta-se 

nela um desfecho da narrativa que não existe na primeira edição. 2 As edições posteriores, 

de 1791, 1843 e a mais recente, de 1953, foram impressas com base na de 1742. O apreço 

das datas de publicação nos permite verificar que em todos os séculos houve uma ou duas 

edições do texto de João de Barros, sendo as duas do século XVIII e aquela do século XIX 

realizadas em datas muito próximas. Sobre o acréscimo setecentista de um desfecho para a 

narrativa, Isabel de Almeida o entende como um “destro pastiche” e lhe propõe uma 

interpretação segundo os interesses políticos que tal desfecho sinaliza: 

 

Por si, esse pastiche é revelador de interesse pela obra e manifesta 
indubitavelmente uma recepção que procura a consonância com o 
original. Com efeito, torna-se ali explícita a ligação do herói à genealogia 
dos reis portugueses (inventando casamentos com herdeiras das 
Espanhas, cujos nomes – Marfisa, Castalia – denunciam um gosto 
tardio), e tenta-se compor o termo de uma narrativa deixada em aberto 
por João de Barros: é assim que o responsável pela versão setecentista 
decide também a morte dos heróis Clarimundo e Clarinda, ausentes na 
edição princeps. (ALMEIDA, 1998, nota 2, p. 12). 

                                                        
2 BARROS, João de, Chronica de Emperador Clarimundo, donde os Reys de Portugal descendem / tirada de 
linguagem ungara por João de Barros ; e agora novamente accrescentada com a vida deste Escritor por [Manuel 
Sverim de Faria]. - 4ª imp. – Lisboa, Na Officina de Francisco da Sylva, 1742. Esclarecemos ao leitor 
que, para a comunicação, optamos pela transcrição de trechos dos prólogos de João de Barros, 
segundo a edição atualizada do professor Marques Braga, de 1953, cotejando-a sempre com a editio 
princeps, de 1522. Para que se possa consultar o texto de 1522, nós o acrescentamos ao final do 
artigo como apêndice.  
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 A Cronica do emperador Clarimundo é uma narrativa de grande extensão, composta em 

três livros nos quais se narra in ordo naturalis a vida e os feitos do príncipe Clarimundo, tal 

como seu modelo mais imediato, o Amadis de Gaula. Numa breve passagem por alguns 

episódios, temos o nascimento do príncipe Clarimundo, envolto em eventos maravilhosos; 

a perda do príncipe bebê e seu encontro por Grionesa, princesa italiana responsável pela 

criação e pela educação do menino; a sagração como cavaleiro pelo rei Claudio de França; 

os enfrentamentos heroicos, as aventuras como cavaleiro andante, a luta contra os mouros, 

o casamento com Clarinda, filha do rei de Constantinopla, Apolinário.  

No capítulo IV do terceiro livro, Clarimundo está em Portugal e vai até o alto da 

torre de Sintra, onde o mago Fanimor, que o acompanhou em toda a vida, vaticina em 

oitavas rimas, a  gloriosa descendência de reis que provirão de Clarimundo: dele viriam os 

reis portugueses, senhores das duas partes do mundo. O episódio da Torre de Sintra é um 

dos principais episódios comentados pelos estudiosos da narrativa, sendo, sobretudo, o 

ponto principal da composição de linhagem que se pretende no livro. Nesse sentido, do 

ponto de vista da composição do gênero, podemos inferir que, por se tratar de uma 

narrativa que imita a história, intitulando-se como “crônica” e propondo-se epiditicamente 

como genealogia da Casa Real, o acréscimo dos eventos acerca dos reis portugueses insere-

se como parte dos artifícios do texto que tem como fim o engrandecimento da Casa Real. 

Mais ainda, as fonte de invenção mais imediatas para este procedimento encontram-se na 

Eneida de Virgílio e no Orlando Furioso de Ariosto. 3 Em ambas as obras, elegem-se 

                                                        
3 Enéias, no canto Sexto da Eneida encontra-se no hades, para onde fora levado pela Sibila a fim de 
encontrar respostas par o cumprimento de suas aventuras. No Hades encontra-se com seu pai, 
Anquises, quem lhe mostra os seus descendentes, as ilustres figuras da história romana: Eis a glória 
que os Dárdanos espera,/ Do ítalo tronco os descendentes nossos/ Que a fama ilustrarão dos seus 
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cavaleiros ou personagens de excelência e fama elevados como fundadores de casas reais 

ou de linhagens elevadas.  

 Desse modo, o Clarimundo diferencia-se de obras congêneres, tais como o Amadis de 

Gaula e os ciclos de cavalaria bretão e carolíngio na medida em que propõe a narrativa 

cavaleiresca como livro de linhagem, uma espécie do discurso de elogio que, no dizer de 

Jorge Alves Osório, lembra “a dimensão apologética e celebrativa” da obra, reforçada pelo 

que vai escrito nos dois prólogos que a acompanham. Mais, Osório ressalta a dimensão 

didática do texto “fundada na exemplaridade e, portanto, na estratégia persuasiva da 

analogia.” (OSÓRIO, 2001, p. 21). 

 A narrativa de João de Barros torna-se, portanto, um objeto de grande interesse 

pela complexidade de sua composição. A trama de suas matérias está amarrada num 

complicado sistema híbrido que reúne tipos diversos de discursos, como era costume nas 

narrativas cavaleirescas. No caso do Clarimundo, convergem os discursos das narrativas de 

vidas 4, das história de batalhas, das narrativas de linhagem, tipos de textos do gênero 

História; mas também, a cantiga pastoril, as oitavas rimas das previsões de Fanimor, as 

descrições maravilhosas da Ilha Perfeita, as cartas entre Clarimundo e Clarinda. Este 

emaranhado de tipos de texto estão a serviço de uma narrativa maior: os feitos de 

                                                                                                                                                                  
maiores,/ Hei de explicar-te, e aprenderás teus fados.”    Eneida, VI, 778-7881. Tradução de 
Odorico Mendes. No canto terceiro do Orlando Furioso, uma feiticeira aparece a Bradamante e 
conta-lhe o que aprendeu com Merlin, revelando-lhe seus destinos e os seus descendentes ilustres. 
Bradamante ouve dos restos mortais de Merlim palavras como: Que a Fortuna te ajude sempre 
mais,/ Ó casta e nobilíssima donzela,/ Cujo seio trará o germe fecundo/ Da gente a que honrarão 
Itália e o mundo. Logo depois destas e outros vaticínios, a feiticeira mostra a Bradamante as 
gerações de heróis e reis, entre os quais incluem-se os senhores d’Este, a quem Ariosto dedica sua 
obra.  
4 Quando nos referimos ao gênero vida, uma espécie do discurso histórico, remetemos àquilo que se 
divulgou nas letras recentes como “hagiografia”, ou melhor, ao gênero que dá titulo à obra mais 
célebre de Plutarco, as Vidas paralelas. Portanto, a fonte mais imediata para o gênero a que nos 
remetemos é a obra de Plutarco. 
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Clarimundo, “donde deçendem os reis de Portugal”. Com isso, compõe-se um ethos do 

cavaleiro rei, excelente e todas as virtudes adequadas ao príncipe.  

 A origem húngara dos reis portugueses encontra-se primeiramente na Chronica de 

El-Rey D. Afonso Henriques, de Duarte Galvão (1435-1517), no entanto, para a composição 

de sua narrativa, João de Barros atribui a Carlim Delamor, embaixador alemão na corte de 

D. Manuel, a narração dos feitos de Clarimundo. Trata-se de um artifício, mencionado no 

prólogo, que amplifica o valor da narrativa e a legitima como saber compartilhado entre 

homens doutos e importantes politicamente, reforçando a validade histórica do texto como 

verdade conhecida e divulgada. Nesse sentido, a fama de Clarimundo e sua excelência 

autorizam-se pela distância geográfica de sua fama e pelo tempo de sua duração, tópicas 

antigas de elogio no qua diz respeito à glória. Mais, retoricamente é um artifício de captatio 

benevolentiae por meio do qual se instiga o interesse do leitor por aquilo que se conta.  

 Por outro lado, também era costume nos textos preambulares que o autor 

compusesse de si mesmo uma imagem modesta, dramatizando os preceitos da humilitas 

retórica, com o fim de alcançar, também assim, a benevolência do leitor, sobretudo, 

quando esse leitor privilegiado era o príncipe ou uma personagem de grande valor político:   

E ainda, magnanimo Principe, que seja digno de muita repreensão, pelo 
atrevimento que tomey, em tresladar cousa, que com divina eloquencia 
deverá ser relatada. Não creyo que o serey em tanto extremo, como o 
fora de meu desejo, em não obrar obra que Vossa Alteza fosse servido: 
pois este he o fim pera que quero longa vida: e esta bondade me 
desculpa da culpa, que por isso me quiserem dar.  

 
 A elevação das matérias da Cronica de João de Barros evidencia-se nos cuidados 

elocutivos que o autor enaltece para o sucesso de sua empreitada. Segundo Barros, trata-se 

dos feitos da casa real portuguesa, portanto, nada menos seria necessário e conveniente que 

a “Divina eloqüência” para tal composição. Mais do que um elogio à excelência da casa 
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real, a passagem evidencia outra vez a tópica da humilitas retórica, ou seja, trata-se de um 

artifício retórico com o fim de conquistar o apreço do leitor e, mais do que isso, num 

ambiente palaciano, de cumprir as obrigações hierárquicas de obediência e reconhecimento 

da autoridade. Desse modo, a adulatio, comedida e realizada com habilidade, angaria para o 

autor as mercês convenientes à grandeza de seu feito: 

 
Difícil he escapar alguem da diversidade dos juízos ociosos; os quais tem 
um parecer pera julgar, e outro sentir pera fazer: e todos emendão o 
alheyo, e poucos sentem o seu. Mas primeiro que minha fama seus 
combates sinta, beijarey vossas Reaes mãos, porque mandeis prover esta 
tão grande, e execelente Chronica, com melhor invenção, mais 
avondosa eloquencia, e inventiva elegância, do que se nella por 
minha rudeza achará. (grifo nosso) 
 

 
Nesta passagem há três expressões que merecem nossa atenção: “melhor 

invenção”, “avondosa eloquencia” e “inventina elegancia". Na Rethorica ad Herenium, no 

século XVI atribuída a Cícero, temos o seguinte preceito: Inuentio est excogitato rerum uerarum 

aut ueri similium quae cauam probabilem reddant. Rhet. ad Her. I, 3. (Invenção é a descoberta de 

coisas verdadeiras ou verossímeis que tornam a causa provável.”) De fato, nas preceptivas 

retóricas, a elocutio diz respeito ao arranjo das palavras e ao ornamento, variando de acordo 

com o gênero que, segundo as preceptivas antigas, pode ser grave, médio ou baixo. 5 A 

isso, acrescente-se a elegância, elemento fundamental para a excelência das composições no 

que diz respeito à eloquência: 

 
Como já se disse em que gêneros ela deve versar, vejamos agora o que 
deve possuir a elocução cômoda e perfeita. Para que ela convenha mais 
possível ao orador, deve ter três características: elegância, composição e 

                                                        
5 Rhet. ad Herenium. IV, 11: Sunt igitur tria genera nos figura appellamus, in quibus omnis oratio non uitiosa 
consumitur: unam grauem, alteram mediocrem, tertia extenuatam uocamus.  
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dignidade. A elegância faz com que cada tópico pareça ser dito correto e 
claramente. 6 
 

 
Ou seja, ajustando o sentido do texto de João de Barros com os juízos da Rhetorica 

ad Herenium, evidencia-se que os termos utilizados pelo cronista operam no mesmo campo 

de significado da preceptiva latina. Com isso, podemos verificar que a composição da 

narrativa cavaleiresca de João de Barros pressupõe o domínio e o uso dos preceitos antigos 

de composição de texto que, se não provém de fontes diretas de preceitos, provém, por sua 

vez, de um costume retórico-poético antigo e de longa duração.  

 Nos dois prólogos, o historiador dedica sua narrativa cavaleiresca ao herdeiro de D. 

Manuel - D. João III -, no primeiro como rei, num prólogo “feito depois desta obra 

impressa” e, no segundo, como príncipe. Nesse último, João de Barros dirige-se ao 

monarca, oferecendo seu livro para os momentos de deleite, instigando-o a momento de 

otium cum dignitate, no qual, por meio de leituras edificantes, o rei possa aprender com os 

exemplos e preceitos que a obra contém: “Notei quão grande inimigo era da ociosidade 

danosa, e nesta parte (...) quis imitar seu virtuoso exercício, lendo as vidas, e obras dos 

passado, e excelentes príncipes, que tanto exemplo com elas deram.” O ethos do 

Clarimundo “donde os reis de Portugal descendem” será o objeto de toda a narrativa, 

compondo-se pela acumulação de feitos heróicos e episódios exemplares dramatizados 

para a composição da figura do rei virtuoso. O prólogo, por sua vez, adianta esse artifício 

por uma primeira figuração de Clarimundo, comparado em seus merecimentos a D. 

Manuel: 

 

                                                        
6 Rhet. ad Herenium. IV, 17: Quoniam, quibus in generis elocutio uersari debeat, dictum est, uideamus nunc, quas 
res debeat habere: elegantiam, compositionem, dignitatem. Elegantia est, quae facit, ut locus unus quisque pure et 
aperte dici uideatur. 
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E as que ali lustravam em mais admiração e grandeza, eram do 
Imperador Clarimundo, que, segundo são maravilhosas, fazem presumir, 
serem mais favor de escritores, que verdadeira relação da verdade. (...) E 
já no tempo deste não menos Cristianíssimo que esforçado príncipe, 
mostrava uma figura do que os de sua linguagem no seu fariam: porque a 
ele escolheu Deus para origem dos reis de Portugal, donde Vossa Alteza 
havia de descender (como adiante neste primeiro capítulo se dirá.) 
 

 
 Assim, na dedicatória dirigida ao príncipe D. João, o historiador faz breves 

considerações retóricas e morais que são fundamentais para a análise do Clarimundo, 

evidenciando seus fins retóricos de deleite e ensinamento. As passagens analisadas nos 

permitem observar a que fins a obra de Barros se dirige, destacando-se o deleite do jovem 

príncipe, ao mesmo tempo que, pela imitação da história e pelo enaltecimento dos feitos e 

virtudes de Clarimundo, preconiza o ensinamento dos preceitos éticos do príncipe 

excelente. 
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A METAFICÇÃO NA POÉTICA DE ROSA E PESSOA E O ARTIFÍCIO DAS 

MÁSCARAS ANAGRAMÁTICAS E HETERONÍMICAS 

 

Francisca Marta Magalhães de Brito1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto do século XX, efetuam-se mudanças paradigmáticas relacionadas ao 

texto literário e à sua recepção: o leitor passa a ser também um de seus construtores. A 

ficcionalidade e a tradicional dicotomia realidade e ficção são questionadas e a linguagem 

assume novas perspectivas, em razão dos preceitos da Linguística estruturalista, que 

dissemina a ideia de que a língua não representa o real, mas comunica determinada visão de 

mundo. O indivíduo percebe o mundo pelo filtro da língua e palavra não mais representa o 

real, mas o cria. ―A nova linguagem adquire a opacidade dos corpos que têm realidade 

própria.‖ (COELHO, 1975, p. 204).  

Guimarães Rosa ganha notoriedade pela busca da origem da linguagem, da 

transformação humana, além da literária, embora, rejeite a insígnia: ―[...] quero voltar cada 

dia à origem da língua, lá onde a palavra ainda está nas entranhas da alma, para poder lhe 

dar luz segundo a minha imagem.‖ (ROSA apud LORENZ, 1973, p. 341). 

                                                           
1 Mestre em Educação pelo Instituto Pedagógico Latinoamericano Y Caribeno (2000), título 

revalidado pela Universidade Federal do Piauí- UFPI (2007), onde se graduou em Letras, com 

habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas. Atua profissionalmente nas áreas da Educação e da 

Linguagem. É professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí- 

IFPI. Doutoranda em Letras, Área de Concentração Teoria da Literatura, na Universidade Federal 

do Pernambuco- UFPE. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1808 

 

O escritor inova na literatura, por conseguir narrar aspectos da experiência humana 

poeticamente, com a participação ativa do leitor. A esse respeito, Compagnon, afirma: ―o 

leitor é o lugar onde a unidade do texto se produz.‖ (COMPAGNON, 2001, p. 149). A 

linguagem do escritor é uma demonstração da arte mimética, segundo Alexandre de 

Amorim Oliveira (2009), que a analisa, na obra de Rosa, diferente da noção de similitude à 

realidade vivida, mas como possibilidade de produção do novo: invenção. Obra e autor 

dotados de complexidade, conforme declaração do próprio Rosa: ―Note-se e medite-se. 

Para mim mesmo, sou Anônimo; o mais fundo de meus pensamentos não entende minhas 

palavras; só sabemos de nós mesmos com muita confusão. (ROSA apud RAMOS, 2009, p. 

55). 

Inserido em um contexto que antecede o de Rosa, Fernando Pessoa instaurou em 

sua arte o enigma, pela criação de ―poetas personagens‖. Nas suas próprias palavras, tem-

se: [...] construí dentro de mim várias personagens distintas entre si e de mim, personagens 

essas a que atribuí poemas vários que não são como eu, nos meus sentimentos e idéias, [...] 

―(PESSOA, 1960, grifos meus). A gênese dos heterônimos é revelada em conhecida carta a 

Adolfo Casais Monteiro, como o ponto onde se encontra sua ―tendência orgânica para a 

despersonalização e para a simulação‖ (PESSOA, 1986, p.87). 

 

1 A TEORIA DO EFEITO ESTÉTICO DE WOLFGANG ISER 

 

As emergentes teorias da estética da recepção atribuem papel relevante ao leitor, 

convocando-o à participação ativa, no processo de criação da obra de arte. Wolfgang Iser 

analisa a presença, nos textos de ficção, de ―uma relação triádica entre o real, o fictício e o 
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imaginário.‖ (Wolfgang Iser apud LIMA, 2006, p. 282), que se opõe à dicotomia: realidade-

ficção. Iser concebe o fingir, a partir da repetição do real, pelo qual surgem elementos que 

não pertencem à realidade repetida: 

 

Se o fingir não é deduzível da realidade repetida, então por ele se impõe 
um imaginário, que se relaciona com a realidade que volta com o texto. 
Ganha assim o ato de fingir sua marca própria, consistente em provocar 
a repetição, no texto, da realidade vivida, (lebensweltiche Realitàti), por esta 
repetição conquistando o imaginário uma configuração, pela qual a 
realidade repetida se transforma em signo e o imaginário em efeito 
(Vorstell-barkeit) do assim designado. (Iser, apud LIMA, 2006, p.282)  

 

Na configuração do imaginário, na sua representação textual, há perda do difuso. A 

realidade posta no texto é modificada pela transgressão de limites, perdendo em 

determinação, em precisão. Para Iser, o papel do imaginário é imprescindível à ficção e à 

atualização do texto, pelo recurso da interpretação: 

 
A ficção é também uma configuração do imaginário na medida em que, 
em geral, ela sempre se revela como tal. Ela provém do ato de ultrapasse 
das fronteiras existentes entre o imaginário e o real. Por sua boa forma 
(Wohlgeformtheit), ela adquire predicados de realidade, enquanto, pela 
elucidação de seu caráter de ficção, guarda os predicados do imaginário. 
Nela, o real e o imaginário se entrelaçam de tal modo que se estabelecem 
as condições para a imprescindibilidade constante da interpretação. 
(ISER, 1983, 379). 

 

Ao recolher e recombinar imagens distanciadas do real, o artista torna manifesta a 

visibilidade do mundo, pela irrupção do poético: ―o texto ficcional contém muitos 

fragmentos identificáveis da realidade, que, através da seleção são retirados, tanto do 

contexto sócio-cultural, quanto da literatura prévia ao texto‖ (ISER, 1983, p. 400). 

O fictício no texto ativa o imaginário, sendo este a instância que, ao tornar a 

realidade um signo, transgride os limites dessa realidade, pela sua transfiguração. Isso 
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ocorre, porque o fingir tem como objetivo repetir a realidade de forma que ela se irrealize, 

como realidade vivencial e sobreviva como outra coisa. Neste ponto consiste a transgressão 

que o imaginário produz na realidade conhecida. 

A seleção de elementos do real – primeiro ato de fingir, ―recorta‖ o real. Este, assim 

configurado, e em contato com o imaginário do leitor, ativado pelo ficcional do texto, 

propiciará o surgimento de múltiplas combinações - segundo ato de fingir. A realidade do 

texto não é o real, mas é vista pelo leitor como se fosse - o ―autodesnudamento da ficção‖ 

corresponde ao terceiro ato de fingir. 

 

2 GUIMARÃES ROSA E OS POETAS ANAGRAMÁTICOS 

 

Candido afirma que o traço fundamental de Guimarães Rosa é a absoluta confiança 

na liberdade de inventar: ―é deslumbrante essa navegação nesse mar alto, esse jorro de 

imaginação criadora na linguagem, na composição, no enredo, na psicologia‖ (CANDIDO, 

1983, p. 94). Isso se dá, por que: [...] ―para o artista, o mundo e o homem são abismos de 

virtualidades‖ [...] (CANDIDO, 1964, p.121, grifos meus). 

A noção de virtualidades do mundo e do homem encontra aporte em Rosa, que 

comenta a multiplicidade de pessoas em si, na obra Tutaméia (Terceiras Estórias): “E precisaria 

cada um, para simultaneidades no sentir e no pensar, de vários cérebros e corações. Quem sabe, temos?”2. É 

reconhecido pela sua inventividade e capacidade de fabulação. Sobre o processo se sua 

criação e seus efeitos, Rosa declara: ―tento evitar os recifes da incessante tempestade de 

                                                           
2 Walnice Nogueira Galvão em ensaio intitulado ―Heteronímia em Guimarães Rosa‖ (in Mínima 
mímica, 2008, pp. 167-168), analisa os poetas anagramáticos de Rosa e realiza uma espécie de 
―arrolamento‖ destes, a partir dos intróitos existentes nos blocos de poemas de Ave Palavra. 
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minha vida interior‖, e, ainda: ―um tormento acaparador, de ambicioso, de insaciável‖ 

(ROSA apud GALVÃO, 2008, p. 171).  

A turbulência psíquica que dele se apossava ao criar é revelada em uma carta: ―Eu 

ando febril, repleto, com três livros prontos na cabeça, um enxame de personagens a 

pedirem pouso em papel. [...]. É coisa dura, e já me assusto, antes de pôr o pé no caminho 

penoso, que já conheço.‖ (ROSA apud GALVÃO, 2008, p. 171). Declara que o trabalho é 

árduo e lhe causa dor, mas que a recusa em fazê-lo também lhe trará dor. Para ele, o livro, 

se não for escrito, ―fica coagulado na gente, como um trombo na veia, pior que um 

complexo.‖ 3 Entre as duas dores, Rosa opta pela de escrever e a sua arte se configura 

como prosa poética. 

Os indícios da existência de poetas em Guimarães Rosa surgem em um volume que 

reúne estudos, escritos inéditos, discursos, pareceres e outros textos, acrescidos de uma 

bibliografia organizada por Plínio Doyle, intitulado Em Memória de João Guimarães Rosa, 

Editora José Olympio (1968). Segundo Doyle, a primeira pista foi encontrada na publicação 

da Antologia de poetas brasileiros bissextos contemporâneos (2 ed. s/d, org. Simões), de Manuel 

Bandeira, na qual foram publicados seis poemas do escritor, assinados pelo anagramático 

Soares Guiamar. 

Doyle, em pesquisa no jornal O Globo, onde os poemas haviam sido publicados, 

descobre mais doze poemas e dois pseudônimos: Meuriss Aragão e Sá Araújo Ségrim. O 

primeiro, anagramático de Guimarães Rosa e o último, de João Guimarães Rosa. Segundo 

Doyle, boa parte dos escritos de Rosa, em O Globo, no ano de 1961, destinou-se aos livros: 

                                                           
3 Walnice Nogueira Galvão em ensaio intitulado ―Heteronímia em Guimarães Rosa‖ (in Mínima 
mímica, 2008, pp. 167-168), analisa os poetas anagramáticos de Rosa e realiza uma espécie de 
―arrolamento‖ destes, a partir dos intróitos existentes nos blocos de poemas de Ave Palavra. 
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Primeiras Estórias (1962), Tutaméia (1967) e Ave Palavra. (1970). Duas das obras, em fase de 

preparo, só foram publicadas postumamente: Estas estórias (1969) e Ave, palavra (1970), um 

livro de contos e uma coletânea de textos variados. Os anagramáticos estão nos introitos 

dos grupos de poemas, em Ave palavra. Romaguari Sães só aparece no livro, juntando-se ali 

aos já existentes. Walnice analisa que as personalidades poéticas em Rosa não têm a 

complexidade dos heterônimos de Pessoa (GALVÃO, 2008, p. 174). 

Guimarães Rosa propõe a criação de novos sistemas de pensamento e de linguagem, 

pela inversão, pelo riso e por meio da criação de novas palavras, a partir de suas matrizes 

arcaicas, miscigenando-as aos termos regionais, elabora uma língua capaz de mover-se, em 

uma dança que se aproxima do cultural, do sertão-mundo, de onde visualiza o seu próprio 

universo e a si. Apresenta suas máscaras anagramáticas, em um primeiro conjunto: ―SÁ 

ARAÚJO SÉGRIM – poeta comprido – é outro dos anagramáticos, de que hoje disponho. 

Se bem talvez um tanto discípulo de SOARES GUIAMAR, sob leves aspectos, sofre só e 

sozinho verseja. Sei que pensa em breve publicar livro: o ―Segredeiro‖, e do supracitado é, 

às vezes, o que prefiro. Será que conosco concordam?‖ (ROSA, 1970, p. 105). No segundo 

conjunto, esboça uma explicação para a reaparição do anagramático: ―SE NÃO LHE 

FIRO A MODÉSTIA, direi, aqui, depressa, que SÁ ARAÚJO SÉGRIM, em geral, 

agradou. Por isso mesmo, volta, hoje, com novos poemas, que só não sei se escolhemos 

bem. Sendo coisas mui sentidas. Sendo o que ele não sabe da vida. Digam-se, o mais, 

amanhã. Leiam-no, porém.‖ (ROSA, 1970, p. 174).  
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3 FERNANDO PESSOA E SEUS HETERÔNIMOS 

 

Pessoa assume o distanciamento possibilitado pela criação de heterônimos, conforme 

assinala Bernardo Soares, no Livro do Desassossego: ―Criei em mim várias personalidades. 

Crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é imediatamente, logo ao aparecer 

sonhado, encarnado numa outra pessoa, que passa a sonhá-lo, e eu não.‖ A multiplicidade 

contribui para o desenvolvimento do projeto estético desse poeta, na medida em que o 

―distancia‖ de uma sociedade alheia ao seu processo construtivo. Compôs em seu próprio 

nome, criou Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, dentre outros de menor 

complexidade - questão que se traduz na distinção pseudônimo/heterônimo, detalhada 

pelo próprio poeta: ―A obra pseudônima é do autor em sua pessoa, salvo no nome que 

assina; a heterônima é do autor fora de sua pessoa; é duma individualidade completa 

fabricada por ele, [...] ‖4 

Ser plural foi proclamado condição essencial à poética moderna, por Álvaro de 

Campos, no manifesto Ultimatum5: "Só tem o direito ou o dever de exprimir o que sente, 

em arte, o indivíduo que sente por vários". A necessidade da multiplicação do Eu para o 

englobamento de todos os estímulos é enfatizada, pelo heterônimo: ―Os estímulos da 

sensibilidade aumentam em progressão geométrica; a própria sensibilidade apenas em 

progressão aritmética‖ (TELLES, 1982, p. 248). 

                                                           
4 Em sua dissertação de Mestrado, Paulo Jorge Haranaka cita declaração de Fernando Pessoa na 
revista Presença, em texto que realiza a distinção entre a criação pseudônima da criação heterônima. 
(PESSOA apud HARANAKA, 1981, p.04). 
5 Manifesto Futurista, na voz do heterônimo Álvaro de Campus, 1917.  
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Fernando Pessoa, nascido em 1888, é contemporâneo da ―idade mecânica‖, que, 

segundo Marshall McLuhan6, fragmenta o Homem. A sensibilidade na ―idade mecânica‖ é 

estilhaçada, provocando no indivíduo o "poder de agir sem reação", o não-envolvimento. 

Em reação a essa fragmentação, Pessoa assume uma postura genial: multiplica-se para 

conquistar o envolvimento com o todo. Novamente, em Ultimatum (1917), a voz artística 

alude à busca do envolvimento total: ―Devemos, pois operar a alma, de modo a abri-la à 

consciência da sua interpretação com as almas alheias, obtendo assim uma aproximação do 

Homem-Completo, Homem-Síntese da Humanidade.‖ 

Pessoa cria textos que dialogam entre si no imaginário dos leitores, produzindo de 

maneira engenhosa a ―progressão geométrica‖ da nossa sensibilidade. O poeta a que 

McLuhan (1995) chamou de ―homem da consciência integral, aquele que "em qualquer 

campo, científico ou humanístico, percebe as implicações de suas ações e do novo 

conhecimento de seu tempo‖. Ao criar vozes poéticas plurais, através dos seus 

heterônimos e do ortônimo, situando-os historicamente, e demarcando os estilos próprios 

de cada personalidade, realizou em profundidade a multiplicidade, apontada pelos 

movimentos vanguardistas como produto de uma nova civilização. 

 

                                                           
6 A "era mecânica", segundo McLuhan, é fruto da tecnologia produzida pelo alfabeto fonético, que 
"produz uma divisão tão clara da experiência, dando-nos um olho por um ouvido e liberando o 
homem pré-letrado do transe tribal, da ressonância da palavra mágica e da teia do parentesco" (p. 
103). Essa "liberdade" produzida pelo alfabeto fonético acabou por fragmentar o homem ocidental, 
fazendo com que ele sofresse a "compartimentação de sua vida sensória, emocional e imaginativa" 
(p. 107), o que possibilitou a ele se distanciar do mundo e alcançar a capacidade analítica e 
generalizadora de organizar a vida. Citando novamente McLuhan: "Se o homem ocidental sofre a 
dissociação de sua sensibilidade interna pelo emprego do alfabeto, também conquista a liberdade 
pessoal de dissociar-se do clã e da família" (p. 107). Com a chegada da "era Gutenberg", essa 
fragmentação foi acelerada até chegarmos aos nossos dias com a "era fordiana" de divisão e 
especialização do trabalho, a qual, por seu turno, vai abrindo caminho para uma nova fase de 
envolvimento total — a "era eletrônica". 
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4 A METAFICÇÃO NA POÉTICA DE ROSA E PESSOA 

 

A capacidade de criar mundos imaginários, para além da realidade objetiva, é tão 

enigmática, quanto o limite da genialidade artística. Bernardo analisa que: ―Um dos 

mecanismos privilegiados da formulação ficcional de enigmas reside no fenômeno estético 

da metafição, que, por definição, se dobra e redobra de fora para dentro.‖ (BERNARDO, 

2010, p. 12). A metaficção sempre existiu, na ficção, mas, o termo ―metaficção‖ é de uso 

recente. Segundo Bernardo, ―William Gass o cunhou como ―metaficcion‖, como termo 

designativo dos novos romances americanos do século XX‖ (BERNARDO, 2010, p. 39), 

que subvertem os elementos narrativos canônicos, pelo desenvolvimento de um jogo 

intelectual, estabelecido com a memória literária: um diálogo entre ficções. O teórico citado 

define metaficção como sendo: ―uma ficção fundada na elaboração de ficções‖. 

Na recepção de um texto literário, o leitor se apropria da máscara do ―outro 

ficcional‖ para experimentar em si o que antes não ousava. O efeito estético é determinado 

pelo distanciamento crítico interior, em que o sujeito supera sua própria indeterminação, 

no reencontro de seu potencial mais criativo. A identificação com a máscara do outro, 

oferecida pelo texto ficcional, oportuniza ao leitor observar-se de fora de si. Tal experiência 

inaugura a distância que produz o autoconhecimento. O efeito estético se desvincula da 

projeção subjetiva, aliando-se à vivência do conhecimento. Logo, a narrativa literária retira 

o sujeito de duas alienações: a narcísica e a sócio-cultural. 

Segundo Fernando Pessoa, quando a multiplicidade se instaurar, de modo orgânico, 

no fazer poético, o poeta terá chegado ao seu máximo, no processo de criação: “e teremos um 

poeta que seja vários poetas, um poeta dramático escrevendo em poesia lírica.‖ (PESSOA apud 
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GALHOZ, org., 1960). Na citada carta a Adolfo Casais Monteiro (1986), o poeta deixa 

entrever a existência de uma possível organicidade na criação dos heterônimos: ―É sério 

tudo o que escrevi sob os nomes de Caeiro, Reis, Álvaro de Campos. Em qualquer destes 

pus um profundo conceito de vida, diverso em todos três, mas em todos gravemente 

atento à importância misteriosa de existir.‖ 

Se os diversos ―Pessoas‖ são distintos, por outro lado, são contemporâneos, situados 

nas correntes europeias da época e sofrendo semelhantes crises de valores e de consciência. 

A heteronímia em Pessoa revela uma intensa navegação íntima, em busca do 

conhecimento, para além das suas diversas inclinações, ou seja, para além das ―Máscaras‖ 

ou das ―Personas‖. 

A invenção de nomes é um dos aspectos significativos em sua obra e não se restringe 

à invenção de neologismos. O artista estendeu a sua construção linguística à criação de 

poetas anagramáticos, de Guimarães Rosa: Soares Guiamar, Meuriss Aragão, Romaguari 

Sães; e de João Guimarães Rosa: Sá Araújo Ségrim  

Identificam-se outras ―presenças‖ poéticas recorrentes na prosa do escritor, 

disfarçadas em canção folclórica, notas, citações (GALVÃO, 2008, p. 177-178). Refere-se a 

um ―despistamento visível‖, afirmando que as ―citações‖ não fornecem elementos 

suficientes à pesquisa, concebendo-as como ―malabarismos do escritor‖. Para a autora João 

Barandão é ―[...] o mais ubíquo dos poetas do prosador.‖ Descreve a sua aparição em 

―Cara-de-Bronze‖ e Corpo de baile, através de citações ―das Cantigas de serão, de João 

Barandão‖. O trovador e as mesmas cantigas são mencionados, em Tutaméia (Terceiras 

Estórias)- com três versos em ―Barra da vaca‖; e outra no corpo do texto de ―Melim 

Meloso‖ e em Estas estórias, ―Com o vaqueiro Mariano.‖ (GALVÃO, 2008). 
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Enquanto estratégia metaficcional, os poetas anagramáticos na obra de Rosa, 

permitem-lhe apresentar suas impressões a sua criação. O discurso em terceira pessoa, 

propiciador do distanciamento, concede-lhe também a primeira crítica. Através das 

máscaras anagramáticas, Rosa se distancia e se aproxima da sua composição artística, na 

dança da metapoese. Os anagramáticos possuem as marcas do nome de seu criador, em 

combinações diversas e estilo coerente. O ocultamento não se realiza em plenitude, pois, na 

condição de máscaras, indicam o disfarce: ―[...] os introitos fornecem sucintas notas 

biográficas que entretêm entre si um elegante jogo de máscaras.‖ (GALVÃO, 2008, p. 178). 
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LIBERDADE E ANGÚSTIA EM PAISAGEM COM MULHER E MAR AO 

FUNDO: UMA ANÁLISE FILOSÓFICO-LITERÁRIA 

 

Geisiane Dias Queiroz1 

Profa. Dra. Maria Elvira Brito Campos2 

 

 

A filosofia existencial que Jean-Paul Sartre pregava era adepta ao Existencialismo 

ateu. Uma de suas frases mais conhecidas é “a existência precede a essência”, mostrando-se 

claramente contra os filósofos que postulavam o contrário. Se a existência precede a 

essência, a existência de Deus não é aceitável e as perguntas que norteiam o existencialismo 

cristão são respondidas pela ontologia sartriana: o ser-em-si, o ser-para-si e o ser-para-o-

outro. O ser-em-si é um ser fechado em si mesmo, sem consciência de sua existência. O 

para-si, segundo Sofia Rovighi, ao contrário, é pura consciência de si, “o para-si nasce de 

um multiplicar-se em si” (ROVIGUI, 1999, p. 409). O ser-para-o-outro é já a capacidade 

de transpor esta consciência advinda do para-si, é a preocupação para com o outrem e a 

forma de lidar com o mundo ao todo. 

Outra frase bastante conhecida de Sartre é a que diz que “o homem está condenado a 

ser livre”. A liberdade é o conceito fundamental para compreender o Existencialismo. 

Junto à multiplicidade de alternativas que a vida oferece, o homem, o indivíduo, deve fazer 

a sua vida. Isso implica, primeiramente, a responsabilidade. Ninguém é responsável por 

seus atos além de você mesmo. Com a liberdade e a responsabilidade, tem-se, enfim, a 

angústia: a angústia de ter feito esta escolha e não aquela outra, que vai acompanhar todo 

ser humano a cada passo dado até o fim, que é a morte. 

                                                 
1 Graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). 
2 Professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e coordenadora 
do Núcleo de Estudos Portugueses, da mesma instituição. 
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A literatura portuguesa contemporânea, considerando a produzida desde o neo-

realismo de 1945 até os dias atuais, vem passando por uma fase de assídua produtividade. 

De acordo com Suely Flory, esta literatura tem como temas recorrentes o intimismo e o 

existencialismo (FLORY, 1997, p. 13-14). O romance português, principalmente, passa por 

grande transformação: a sua textualização. 

Orientado pelo princípio de que o homem está condenado a ser livre, Sartre fala 

sobre o conceito que mais traz implicações em sua filosofia. Sendo condenado à liberdade, 

o homem está sempre fazendo escolhas, mesmo que tente se enganar (má-fé) afirmando 

não poder escolher: a não-escolha é já uma escolha. Ainda como implicação da liberdade, o 

homem tende a ser angustiado, pois não pode culpar nada nem ninguém por suas escolhas.  

No romance Paisagem com mulher e mar ao fundo é mostrada a história de Portugal pós-

salazarismo, narrada ora por Hortense, ora por Clara. Em alguns momentos, especialmente 

no fim da obra, fica difícil identificar quem narra a trama. Após perder o marido e o fiho, 

Hortense volta-se a si mesma, como uma forma de defesa, tentando se encontrar e 

entender o porquê de o sistema político interferir tanto em sua vida. Completamente 

intimista, Teolinda Gersão faz desse romance uma forma de dar voz a todos os 

portugueses que sofreram durante o regime fascista de Oliveira Salazar. 

O romance de Teolinda Gersão, já pelo nome, sugere um quadro, uma fotografia, 

uma pintura: Paisagem com mulher e mar ao fundo. Este, ao apresentar a narradora-personagem, 

apresenta o retrato de Portugal num momento de repressão, de perda/retenção/apreensão 

da liberdade de um povo pelo ditador Oliveira Salazar. A história contada pela personagem 

que só conhecemos o nome na página 51 é a história vivida pelos portugueses mas, 

principalmente, pelas portuguesas. 
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Enquanto ocorria a revolução silenciosa nas classes menores do exército de Portugal, 

ocorria também uma revolução na vida de Hortense. Quando perde a família, Hortense 

entra em estado de total introspecção, revelando seus sentimentos diante o regime ditador. 

O romance ora narrado em terceira ora narrado em primeira pessoa revela o estado da 

personagem e mostra uma evolução em seu estado depressivo. 

No início do romance todo o ambiente é infértil, as coisas são formadas por restos, 

como se observa no primeiro parágrafo: 

 
O que se via da janela: um campo com árvores dispersas, alguns telhados 
emergindo de onde em onde, um chão amarelo de restolho, clareiras de 
terra nua. Escasseava, portanto, o verde, e quando se olhava assim de 
longe, de dentro da casa, numa manhã de neblina, a cor das árvores, na 
linha do horizonte, era igual à do céu, apenas ligeiramente mais escura 
(GERSÃO, 1996, p. 11). 

 

No estudo comparativo das categorias ontológicas de Sartre (ser-em-si, ser-para-si, 

ser-para-o-outro) e Paisagem com mulher e mar ao fundo, interpreta-se o romance, dividido em 

três partes, como o processo de tomada de consciência. Na parte primeira, onde mais 

ocorre a confusão do foco narrativo, Hortense é mostrada como um objeto, sem 

consciência de seu ser, ou seja, a primeira parte representa o ser-sem-si: 

 
De repente não havia tempo, ela apenas respirava, sufocada, sobre um 
fio, que poderia estalar a cada instante. Então sairia a porta e perder-se-ia 
lá fora, entre as árvores, deixar-se cair, exausta numa sombra. Porque lá 
fora não havia atmosfera. Era uma paisagem lunar, reparou melhor, 
olhando através da janela, apenas por alguma razão cresciam árvores 
sobre a lua (GERSÃO, 1996, p. 12). 

 

Pouco depois, a personagem fala com o mundo, agindo de má-fé, para que “ele” a 

deixe, para que as coisas se resolvam por si só, ela nada fazendo. Note-se também que este 

mundo pode ser ela mesma: “[...] eu não existo, mundo, eu não existo, sou apenas uma folha 
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de árvore, uma pena de pássaro, um qualquer objeto leve balançando ao sabor do vento, 

sem rumo próprio, sem vontade, sem peso, não ajo, não desejo, não tenho finalidade, nada 

mais quero do que ficar aqui, sem ser agredida, enquanto durar este minuto [...]” 

(GERSÃO, 1996, p. 14). 

A personagem se descobre livre e deseja utilizar esta liberdade no ato extremo do 

suicídio: 

 
Mas de certo modo, agora, estava travado o último combate e nada mais 
poderia acontecer-lhe. Era livre e solta e invulnerável, porque já não 
tinha a perder coisa alguma, pensou com o rosto encostado aos vidros. 
Morrer era fácil e poderia morrer se quisesse. [...] tinha tanto poder de 
repente e estava tão longe do alcance do mundo, não haveria mais 
qualquer batalha, à primeira ameaça ela diria não e dessa vez, dessa única 
vez, ganhara (GERSÂO, 1996, p. 14). 
[...] 
Nenhum poder no mundo a obrigaria a viver, se ela não quisesse, e isso 
era de repente uma força. (GERSÃO, 1996, p. 19). 

 

A ansiedade e angústia de Hortense são percebidas também quando esta afirma 

“oscilar o dia inteiro entre a janela e a porta” (GERSÃO, 1996, p. 17). A janela representa a 

visão de quem olha apenas para comentar, dar palpites na vida alheia, mas sem coragem de 

agir. A porta são as possibilidades que a vida oferece, que se tem de se jogar de cabeça, 

sendo autêntico. Estar entre a janela e a porta é aqui interpretado como uma indecisão 

tremenda de ser livre ou apenas agir de má-fé, caindo, indubitavelmente, na angústia de ter 

escolhido. 

Percebe-se, ainda na primeira parte do livro, uma mescla de ser-em-si, ser-para-si e 

ser-para-o-outro, sendo este último visto na passagem em que Hortense toma consciência 

de sua existência, lembra-se de sua nora Clara, da gravidez e de que é preciso seguir em 

frente, mesmo sem seus entes queridos, que é preciso escolher viver apesar de tudo e põe-

se a tentar ajudar Clara: “Clara, pensou, numa luz súbita e frouxa. Clara estaria talvez 
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lutando por sobreviver, sobreviver apenas, como se tentasse atravessar o mar, lutariam 

juntas, disse, debatendo-se, esforçando-se por acordar e caindo mais fundo para dentro da 

noite” (GERSÃO, 1996, p. 23). É essa angústia de estar, figurativamente, no fundo do mar 

que proporciona a Hortense a vontade e necessidade de ir em busca da nora e do neto, 

ainda em seu ventre: 

 

[...] não parar, não parar nunca, correr sempre, aguentar, ofegante, exausta, os 
olhos ardendo, a boca devorada pela sede, a fogueira por dentro, 
empurrar-se para a frente rompendo passagem através do ar como um 
braseiro, os pés queimando-se na areia, a luz como armadilha, como o 
lugar onde a consciência se perde, se dilui, estilhaça, empurrar-se para a 
frente contra o dia quente e parado, encharcado de sol, deixar-se cair 
finalmente, quando não era possível avançar mais, os olhos, a boca, 
soterrados pela areia, a sede no corpo, rolar mais, empurrar-se de nojo até o 
mar, atirar-se para as ondas, mergulhar até ao fundo, submergir-se, ser de 
novo atirada para a praia [...] (GERSÃO, 1996, p. 32-33). 

 

Paisagem com mulher e mar ao fundo é também um romance gerado em reação à ditadura 

militar de Portugal, portanto, um romance histórico. A repressão, a censura e a obrigação 

dos jovens de ir à guerra nas colônias não deixa de ser explorado. O mar funciona como 

um elemento repressivo, assim como a figura de Oliveira Salazar, que é representado pela 

sigla O. S.: “Porque deixara de haver um centro no seu mundo e o mar calava sempre sua 

voz para que só a voz dele existisse, a sua voz imensa, omnipresente, que trazia em si todas 

as vozes [...]. Era uma voz que paralisava e entorpecia, e quem ficasse escutando acabaria 

por ceder ao encantamento, desceria a correr as escadas do mar e ficaria mil anos dormindo 

no fundo [...]” (GERSÃO, 1996, p. 43). 
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TRAVESSIA: VEREDAS D‟UM REINO DO TAMANHO DO MUNDO 

 

Gildeone dos Santos Oliveira1 

 

“Reino, nestes livros sinistros que são os dicionários, é um substantivo 
masculino com rei à frente. Imaginem!... Como se fossem suficientes um 

léxico e um monarca para definir e governar uma realidade irreal!” 
(Miguel Torga – Portugal). 

 

“O sertão é do tamanho do mundo”. 
(João Guimarães Rosa – Grande sertão: veredas). 

 

 

I. A EXPERIÊNCIA INTRODUTÓRIA 

 

 Nobre leitor, bela Dama leitora, nesta incerta feita, apresento-me para lhes falar de 

dois escritores que construíram duas obras consagradas, patrimônios literários tanto em 

língua portuguesa, quanto da literatura mundial. São eles João Guimarães Rosa e Miguel 

Torga, o primeiro, brasileiro, natural das Minas Gerais, mais precisamente de Cordisburgo, 

o segundo, d‟além mar, é natural de Trás-os-Montes, região montanhosa de Portugal, que 

chegou a viver por certo tempo no Brasil, como trabalhador rural em Minas Gerais. 

 “Nonada”. Nosso depoimento em moldes acadêmicos, que hora não se apresenta, 

como exige a nossa vetusta Academia, não narrará uma ventura, mas uma experiência, 

séries de raciocínios e intuições sobre a contística dos dois autores, destacando os contos 

“Presepe”, de Guimarães Rosa, do livro Tutaméia: terceiras estórias, e os contos “A 

Ressurreição” e “Natal”, de Miguel Torga, textos pertencentes aos volumes Contos da 

                                                 
1 Mestrando em Literatura e Diversidade Cultural pelo PpgLDC – UEFS. Graduado em Letras 
Vernáculas pela UNEB. Participa do grupo de Pesquisa Memória de Desenvolvimento Sustentável 
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Montanha e Novos Contos da Montanha, respectivamente. Pela leitura dos contos selecionados, 

procederemos uma análise a respeito da construção do gênero conto pelos dois autores, a 

fim de perceber como ambos contribuem para o desenvolvimento desse gênero, que ganha 

cada vez mais espaço na literatura contemporânea. Além de observarmos os espaços de 

onde os dois escritores emergem para poder arquitetar as paisagens geográficas, sociais e 

culturais construídas em seus escritos, já que ambos são eminentemente telúricos, com 

sentimento e uma ligação vigorosa com a terra da qual fizeram e fazem parte. 

 Ao mergulhar no rio caudaloso da contística de Guimarães Rosa e escalar as 

montanhas trasmontanas de Miguel Torga, percebemos que ambos os autores têm em 

comum não só o fato de terem exercido, além da escrita, a profissão de médico. Os dois 

foram desbravadores dedicados dos espaços geográficos dos quais se originaram, o escritor 

mineiro, do sertão de Minas Gerais, que ele conhecera devido ao exercício da medicina e 

através de suas viagens e conversas com o povo do sertão já o escritor português de Trás-

os-Montes, o Reino Maravilhoso, como ele mesmo narrou em seu livro Portugal. O título de 

Reino, conferido por Miguel Torga à sua terra natal se justifica no sentimento dedicado 

pelo autor ao povo e a terra onde ele viveu na infância. 

Na travessia da leitura pela obras de Torga e de Guimarães Rosa, chamar os 

espaços que formam o palco vivo de suas histórias – e estórias – de Reino não é nenhum 

exagero, desde que visualizemos as palavras que o escritor português utiliza para apresentar 

ao leitor esse espaço maravilhoso, num tom muito pessoal. “Vou falar-lhes de um Reino 

Maravilhoso. Embora muitas pessoas digam que não, sempre houve e haverá reinos 

maravilhosos neste mundo. O que é preciso, para vê-los, é que os olhos não percam a 

virgindade original diante da realidade e o coração, depois, não hesite” (TORGA, 1996c, p. 

29). Com essas palavras introdutórias, o escritor trasmontano elabora o capítulo dedicado a 

Trás-os-Montes, no livro onde fala de todas as regiões que formam Portugal. 
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O que o autor diz com sua declaração, não é só o seu sentimento à terra natal, mas 

chama a atenção daqueles que não creem que na Terra podem existir espaços que, mesmo 

envolvidos numa realidade de miséria, como o espaço onde habitam as personagens 

torguianas, as pessoas podem se realizar e viver respeitando códigos éticos próprios, 

simplesmente por crerem no homem, no olhar humano destinado a si mesmo, ao seu 

espaço social, cultural e ao próximo. Como afirma o autor, o que é preciso “é que os olhos 

não percam a virgindade original diante da realidade”. Nesses termos, Torga parece ensaiar 

observações metalinguísticas, que explicam a fundação de um Reino pelo poder da pena, 

lembrando as intenções nobiliárquicas de Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, o 

narrador/personagem do Romance d’A Pedra do Reino, do escritor Ariano Suassuna, outro 

autor dedicado à representação do espaço sertanejo no qual está inserido. 

Para Miguel Torga esse Reino também se funda na literatura, como reafirma suas 

palavras: “Reino, nestes livros sinistros que são os dicionários, é um substantivo masculino 

com rei à frente. Imaginem!... Como se fossem suficientes um léxico e um monarca para 

definir e governar uma realidade irreal!” (TORGA, 1996c, p. 30). O Reino torguiano se 

concretiza pois, na montagem de sua galeria de personagens que povoam sua vasta obra, 

em particular as coletâneas Contos da Montanha e Novos Contos da Montanha. Na apreciação 

desses dois livros, não é difícil para o leitor aproximar a obra de Torga do Brasil, haja vista 

que “a história deste duplo livro começou no Brasil, em 1941, quando Miguel Torga 

publicou a primeira edição de Contos da Montanha”, como afirma Cid Seixas em introdução à 

edição brasileira dos livros (SEIXAS In: TORGA, 1996a, p. 1).  

Se a obra de Miguel Torga, ou mesmo uma pequena parte dela, foi desterrada no 

Brasil, aproximá-la do espaço do sertão não é difícil, pois muitas das peripécias e 

sofrimentos vividos pelos personagens de Contos... e Novos Contos da Montanha não são 

estranhas do universo sertanejo encenado por Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, 
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Ariano Suassuna e João Guimarães Rosa. O que aproxima ainda mais as terras e a literatura 

daqui e d‟além mar. 

 

II. A TRAVESSIA DO GÊNERO CONTO 

 

 Os textos dos autores acima mencionados têm em comum a representação de 

espaços sociais, geográficos e culturais que são governados por éticas próprias, tanto Trás-

os-Montes como o Sertão nordestino, ou o Sertão mineiro de Guimarães Rosa, são 

representados como paisagens que remontam a uma origem perdida. Tomando as palavras 

de Paulo Rónai, a respeito do cenário que compõe as Primeiras estórias de Guimarães Rosa, 

são “os vastos espaços desertos [...] povoados pelos devaneios da imaginação” (RÓNAI, 

In: ROSA, 2005, p. 25). Isso porque, tanto Rosa quanto Torga, 

 
Em contato com os elementos imemoriais da paisagem, nuvens e ventos, 
montes de perfil invariável, sendas de largura constante, as mesmas 
árvores, o mesmo gado, a vida corre numa rotina secular, regulamentada 
por vetustos códigos de honra que determinam inflexivelmente os 
deveres do parentesco, da amizade e da hospitalidade, assim como os da 
inimizade e do ódio. (RÓNAI, In: ROSA, 2005, p. 25). 

 

 Todo cenário descrito pelas palavras do ensaísta permeiam a região identificada nos 

contos de Guimarães Rosa, mas nos servem também para dizer o espaço onde Torga 

encena suas histórias. Essa paisagem, em forma de texto, serve para comunicar, reproduzir 

e explorar o sistema social e cultural, como afirmam Corrêa e Rosendahl (2004, p. 10). Na 

arquitetura do sistema cultural, a contística dos autores está em contato com os elementos 

que lembram tempos imemoriais, ou seja, remontam a origem da própria humanidade, 

ensaiando inclusive a origem do conto enquanto gênero narrativo. 

 Segundo Massaud Moisés, o aparecimento do conto remonta a alguns milhares de 

anos antes de Cristo. Tendo origem na cultura popular das histórias orais que eram 
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passadas de geração em geração, o gênero assume certo esplendor no século XIX, quando 

“abandona o estágio de „forma simples‟” e se torna um produto literário (MOISÉS, 2000, 

p. 33-34). Para Julio Cortázar, o conto é um gênero de difícil definição, “tão esquivo nos 

seus múltiplos e antagônicos aspectos, e, em última análise, tão secreto e voltado para si 

mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo 

literário” (CORTÁZAR, 2006, p. 149). 

 Ao mergulhar nesse caracol, Miguel Torga e Guimarães Rosa parecem não 

encontrar muita dificuldade na travessia, pois habitam veredas que se aproximam e se 

alargam ao mesmo tempo. Se Torga pratica uma contística mais próxima das noções 

postuladas por Cortázar, de significação, de intensidade e de tensão que aproxima o escritor 

da própria estrutura do conto, Rosa habita uma vereda onde as histórias são tramadas com 

uma dose de suspense, produzindo a “expectativa de catástrofe”, mas que acabam por não 

explodir, e isso não decepciona o leitor, afirma Paulo Rónai (In: ROSA, 2005, p. 29).  

 O que é certo é que os dois escritores exercitam o conto de maneira arguta, 

produzindo histórias que prendem o leitor da primeira frase até o ponto final que os 

encerra, e ao mesmo tempo, abre o conflito. Novamente as palavras de Julio Cortázar nos 

servem para entender o conto exercitado por Torga e Rosa, como afirma o ensaísta e 

contista argentino, “[...] um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras 

frases” (CORTÁZAR, 2006, p. 152). Assim são as narrativas, em forma de conto, 

produzidas pelos nossos autores. Se Miguel Torga tem um tom mais incisivo do que 

Guimarães Rosa, estabelecendo a tensão do conto desde a primeira linha, não dando trégua 

ao leitor, o escritor mineiro gosta de insinuar, sugerir em termos velados (RÓNAI, In: 

ROSA, 2005, p. 30). Essa estrutura que caracteriza a contística de Rosa se torna possível 

também pela maneira como o autor se utiliza da linguagem, que se torna matéria de 

(re)invenção em toda sua obra, submetendo o código “a uma experimentação incessante”, 
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para poder subtrair dele toda a expressividade e intensidade lírica que o faz perceber que o 

mundo é mágico, como os Reinos das fábulas e dos contos mais maravilhosos (RÓNAI, 

In: ROSA, 2005, p. 32).  

 

III. CONTOS DE VEREDAS E MONTANHAS: PAISAGENS D’UM 

SERTÃO/MUNDO 

 

 Ao nos ocuparmos com as obras de João Guimarães Rosa e Miguel Torga, faz-se 

necessário que recorramos a estudos que falem sobre paisagens, enquanto um sistema de 

signos que são utilizados para representar determinados sistemas culturais, como ocorre 

nos contos dos dois autores em estudo. Particularmente nos contos que passam a ser 

analisados. 

Antes, porém, peço desculpas aos nobres Senhores leitores e belas Damas leitoras 

pela demora em adentrar na análise dos contos que anunciamos no princípio deste texto. 

Creio que, como vossos corações são generosos, a paciência ainda lhes habita para concluir 

a leitura do nosso estudo (in)acadêmico. Já que vocês desejam o verivérbio, empenho, pois, 

minha barba, sigamos o rumo do rio, “rio abaixo, rio a fora, rio a dentro – o rio” (ROSA, 

2005, p. 82). 

Para James Duncan, “A paisagem [...] é um dos elementos centrais num sistema 

cultural, pois, como um conjunto ordenado de objetos, um texto, age como um sistema de 

criação de signos através do qual um sistema social é transmitido, reproduzido, 

experimentado e explorado” (DUNCAN, 2004, p. 106). As palavras do autor corroboram a 

nossa análise, pois explicam como é possível compreender a paisagem descrita nos contos 

de Miguel Torga e Guimarães Rosa, na representação dos espaços de Saudel, Lourosa e 
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Loivos, dos contos de Torga e da fazenda que serve de palco na encenação do “Presepe”, 

de João Guimarães Rosa. 

Os contos, que hora analisamos, repito, são “A Ressurreição” e “Natal”, do escritor 

português e “Presepe”, do escritor brasileiro. Nesses textos ambos os autores se 

aproximam não apenas pela temática de origem religiosa que serve de base para os contos, 

mas também pela representação de espaços que são habitados por seres que fazem renascer 

o sagrado do sentimento humano. 

 

*** 

 

O conto “Presepe”, de Guimarães Rosa, está situado no volume Tutaméia, as terceiras 

estórias, como o nomeou o próprio autor. O volume conta com 44 textos que inicialmente 

foram publicados em revistas e depois reunidos no livro que possui uma organização, no 

mínimo, curiosa. No livro, as “estórias” estão dispostas em ordem alfabética, salvo uma 

pequena alteração, segundo Walnice Nogueira Galvão, que ocorre “quando o G e o R 

colocam-se fora de ordem, logo em seguida ao J, formando as iniciais do autor”, João 

Guimarães Rosa (GALVÃO, 2000, p. 52). Outro ponto que chama a atenção do leitor diz 

respeito aos quatro prefácios do livro que não estão dispostos no início do volume, mas 

espalhados aleatoriamente entre os contos. Segundo Galvão, 

 

Os quatro prefácios entregam-se com prazer a especulações sobre a 
linguagem e o ato de narrar. Já as estórias tratam de assuntos variados, e 
mais uma vez assombra o leitor a capacidade do autor de criar intrigas 
tão originais e tão diferentes umas das outras, mais acentuada nesse caso 
por se tratar de 40 estórias num livro só. (GALVÃO, 2000, p. 51-52).  

 

O livro Tutaméia causa divergências entre a crítica. Há aqueles que consideram a 

obra de valor menor se comparado aos livros anteriores de Rosa, a exemplo de Primeiras 
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estórias e Sagarana, com o argumento que o autor teria exagerado na mão de reinventor da 

linguagem, enquanto outros consideram o volume como mais uma obra-prima de Rosa. O 

certo é que Tutaméia é sim mais uma coletânea de onde o leitor pode ter uma visão 

privilegiada do ato criativo de Guimarães Rosa, haja vista que, nesse livro, ele consegue 

exercitar todo o seu potencial de criador, (re)inventando e (re)criando a linguagem e o texto 

curto em dimensões maiores do que fizera em livros anteriores, aproximando o conto à 

poesia. 

No conto “Presepe”, o autor narra a história do Tio Bola, “tão magro, tão fraco: 

nem piolhos tinha mais”, um senhor de idade bastante avançada e saúde frágil, mas que 

“Caduco de maluco não estava” (ROSA, 1967, p. 134-135) . Ao ser deixado sozinho na 

fazenda pelos familiares, na véspera do Natal, “com o terreireiro Anjão, imbecil, e a 

cardíaca cozinheira Nhota” , o Tio Bola teve uma ideia que, mesmo suposta desde o início 

pelo narrador, passa a ser sugerida no decorrer do texto, adiando “o remate” o mais que 

podia. Com as três personagens, o autor encena o presépio, ou “Presepe”, em linguagem de 

dia de semana. 

O conto possui uma leveza no narrar e uma dimensão potencialmente fecunda, na 

paisagem de uma fazenda que, depreende o leitor, se situa no sertão dos gerais, pela falta de 

espaço nominalmente determinado pelo autor, bastando o ambiente humano, acrescido do 

meio natural e dos animais, para se sugerir as veredas do sertão mundo dos gerais como 

cenário da história. O desenrolar dos fatos acontece na noite de natal, conta o narrador, 

“Natal era noite nova de antiguidade”, “Natal era animação para surpresas, tintins tilintos, 

laldas e loas! O burro e o boi – à manjedoura – como quando os bichos falavam e os 

homens se calavam” (ROSA, 1967, p. 134-135). E nesse canto, o texto parece remontar a 

um espaço primitivo que envolve boa parte da contística de Guimarães Rosa, bebendo dos 

elementos imemorias da paisagem para representar uma cultura, mas sem repetir a realidade 
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pura, ensaiando a irrealidade, para os olhos que não perderam a virgindade original, como 

nos afiança Miguel Torga. 

O escritor mineiro ensaia o Natal com três figuras humana marginais, excluídos 

pelos outros da festa de Natal da vila, formando uma trindade real encenada e 

humanamente sagrada na fusão com a natureza e com os animais, que ganham força na 

narrativa pelos nomes; “Guarani, boi de carro, severo e brando” e “Jacatirão, prezado 

burrinho de sela” (ROSA, 1967, p. 135). Na união dos animais com os homens o narrador 

encena, pois, o “Presepe”, como visualizamos abaixo: 

 
Deitava-se no cocho? Não como o Menino, na pura nueza... O vôo de 
serafins, a sumidez daquilo. Mas, pecador, numa solidão sem sala. E um 
tiquinho de claro-escuro. Teve para si que podia – não era indino – até o 
vir da aurora. Que o achassem sem tino perfeito, com algum desarranjo 
do juízo! 
[...] Viu o boi deitar-se também – riscando com a pata uma cruz no chão, 
e ajoelhando-se – como eles procedem. O mundo perdeu seu tique-
taque. (ROSA, 1967, p. 136).  

 

 No lugar do Cristo, “o Menino, na pura nueza”, o narrador coloca Tio Bola deitado 

no cocho que serve de manjedoura, aos animais também cabe o papel de encenar a fé, com 

sinal da cruz riscado no chão pelo boi. Nesse ato, o mundo perde seu barulho e tudo 

parece encontrar o momento da epifania criadora. É quando Tio Bola percebe que o boi 

também participa ativamente da encenação. 

 Fora das veredas gerais, mas não menos comprometido com a representação de 

uma paisagem cultural e social pela literatura, Miguel Torga também encena a noite de 

Natal, mas num tom muito mais irônico e cheio de tensão do que o texto rosiano. O 

episódio é narrado por Torga no conto “Natal”, presente no volume Novos Contos da 

Montanha, na história o narrador torguiano apresenta ao leitor um vagabundo 

compartilhando a ceia de Natal com a imagem da Virgem e o Menino. 
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 Garrinchas é um pedinte, contando setenta e cinco anos, que bate de porta em 

porta em busca de alimento, como nos apresenta o narrador, “sim, rezava quando batia a 

qualquer porta. Gostavam... Lá se tinha fé na oração, isso era outra conversa. As boas 

acções é que nos salvam” (TORAGA, 1996b, p. 125). Em tom de ironia o narrador 

constrói uma personagem que tem como trunfo para pedir a oração diante das pessoas que 

abrem a porta para ele, se essas pessoas tinham fé, “isso era outra conversa”. Mas, chegada 

à véspera de Natal, Garrinchas, sem família e sem casa, “metera-se-lhe na cabeça consoar à 

manjedoira nativa...”, voltando para sua cidade às pressas, já havia conseguido um pouco de 

alimento, faltava-lhe o material para fazer a fogueira. Dirige-se à igreja, e vê o altar “quase 

invisível na penumbra, com o divino filho ao colo, a Mãe de Deus parecia sorrir-lhe”, “- 

Boas festas!”, desejou ele, antes de utilizar o andor da procissão, “arrumado a um canto”, 

para acender a fogueira. Segundo Maria Helena Santana, “as palavras espontâneas” do 

personagem “produzem um efeito purificador, pois pareceu ver a Virgem sorrir-lhe 

benevolente” (SANTANA, 2009, p. 175). 

 No fim, o narrador encena o nascimento do sagrado humano, quando, pelas mãos 

do homem Garrinchas a narrativa representa a ceia da sagrada família festejando o Natal. 

  

E o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada vez mais cordial, não 
esteve com meias medidas: entrou, digiriu-se ao altar [sic], pegou na 
imagem e trouxe-a para junto da fogueira. 
- Consoamos aqui os três – disse, com a pureza e a ironia dum patriarca. 
– A Senhora faz de quem é; o pequeno a mesma coisa; e eu, embora 
indigno, faço de S. José” (TORGA, 1996b, p. 129). 

 

 Ao final da encenação do Natal, protagonizada por Garrinchas, o leitor parece se 

humanizar na inocência da humanidade, ou seja, “na infância cultural da humanidade” que 

não deixa de surpreender o próprio autor, como afirma Santana (2009, p. 171). Para o leitor 

cabe observar o desenrolar da história, e de cada cena, analisando o emprego de cada 



1835 

 

palavra por parte do narrador, que parece reproduzir a não pregação do autor. Observando 

as informações de Cid Seixas, percebe-se que, 

 
Torga não faz pregação humanitária. Faz tão somente histórias boas de 
se ler. Mas as tintas destas histórias pintam uma realidade humana com 
cores tão vivas que é impossível a qualquer outro ser humano não sentir 
uma ponta de simpatia e solidariedade pelos habitantes da montanha do 
invento (SEIXAS In: TORGA, 1996a, p. 5).  

 

 Ao visualizar a reprodução da noite de Natal por Guimarães Rosa e Miguel Torga, 

percebemos o quanto os espaços dos dois autores também estão permeados com a 

religiosidade, mas de maneira distinta. Se em Guimarães Rosa a fé e a religião fazem parte 

das vidas encenadas em suas páginas de maneira forte, com o mundo visto em tons 

místicos, em Miguel Torga, a fé e Deus são a todo tempo questionados em tons de ironia, o 

que faz o autor acreditar na ressurreição do sagrado humano, mesmo debaixo de muito 

sangue. Como afirma Carlos Mendes de Souza, “Desde muito cedo, o projeto de escrita de 

Miguel Torga assentou na ideia de representar Portugal, a partir da fonte da convicção de 

que no local se contém a mais funda expressão de universalidade, cujo fim último é chegar 

à essência do humano” (SOUZA, 2009, p. 22). Na travessia pela terra e pela literatura, o 

desejo do autor foi pintar o seu Reino montanhoso que, assim como o sertão de 

Guimarães Rosa, é do tamanho do mundo. 

Na representação do seu Reino Maravilhoso, Miguel Torga pinta seus homens 

como “[...] inteiriços, altos e espadaúdos, que olham de frente e têm no rosto as mesmas 

rugas do chão” (TORGA, 1996c, p. 36). No amálgama entre homem e natureza, o autor 

arquiteta um universo de pureza primitiva, “obedecendo homens e bichos à lei primária da 

sobrevivência”, bem ao estilo darwinista (SANTANA, 2009, p. 174).  

Para visualizar mais um pouco essa paisagem que se inscreve na contística de Torga, 

o conto “A Ressurreição”, encena mais um ato religioso, onde a oração é professada pelas 
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mãos de seres que vivem como bichos dentro de tocas, em Saudel, na montanha. Nessa 

história, o narrador destila toda a ironia ao clero provinciano, representado na figura do 

padre Unhão, que recrimina a todos na vila de Saudel como se fosse a própria encarnação 

do Cristo Nosso Senhor. Durante todo o conto a vila é personificada; “Saudel, abismado, 

ouve”, “Saudel... Chora umas lágrimas negras, barrentas, e geme como quem uiva” 

(TORGA, 1996a, p. 68).  

Nas palavras de Maria Helena Santana, 

  

Ameaçada pelo fogo do Inferno, pelo pároco, a aldeia de Saudel ensaia a 
representação da morte de Cristo: seria um acto de expiação pelos seus 
pecados, em boa verdade incompreensíveis. Distribuem-se os papéis de 
cada um, o que cria desde logo nos actores o sentimento estranho de 
terem outra identidade; estavam transfigurados, diz o texto, “pouco 
seguros da sua própria realidade”. Mas assim que viram vestidos e 
maquilhados todos se sentiram verdadeiramente “outros”: de repente, 
Saudel era Jerusalém, e o verdadeiro Cristo aparecia na sua personagem, 
o desajustado Coelho, a quem coubera o papel principal. (SANTANA, 
2009, p. 178).  

 

Na arquitetura do narrador, a aldeia toda transfigurada e encenando a paixão do 

Cristo, faz-nos perceber toda a cumplicidade entre autor e suas personagens, Miguel Torga 

ama e defende suas personagens de todas as forças que venham desagregar a paisagem com 

a qual o povo da montanha está acostumado. O autor confere ao povo, no conto “A 

Ressurreição”, as rédeas do seu destino, após o afrontamento proposto pelo clero 

intolerante, na figura do padre Unhão, um pregador que certamente não leu o Sermão da 

Sexagésima, do Padre Antonio Vieira, para aprender sobre o ato do bom pregador, que age 

pelo exemplo. 

No final do conto, o narrador arremata: “Surdos às razões do abade, só atentos à 

voz íntima da indignação, todos vingavam como podiam a injustiça cometida, numa viril 

ressurreição do sagrado humano, que apenas o sino a repicar lá fora, parecia compreender e 
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festejar” (TORGA, 1996a, p. 68). No repicar do sino, ouvimos a voz do narrador 

festejando o campo de guerra em que fora transformada a igreja, tudo em favor da 

humanidade que brotava da insatisfação do povo de Saudel em não aceitar o sumiço de 

Coelho, mas também em contestar todas as forças que queriam humilhar aquela gente 

humilde. 

Para toda essa gente que habita nas páginas do sertão/mundo de Guimarães Rosa e 

de Miguel Torga, existe um código que está acima de qualquer lei ou pregação, o que existe 

é a fidelidade à palavra empenhada. Nesse sertão, as travessias acontecem a todo o 

momento e de maneira intensa, pois veredas são descobertas cada vez que a noite 

amanhece com o dia a ser desgastado. Na representação dos espaços que compõem suas 

obras, os autores se servem de paisagens reais que, pela representação estética e artística, 

ensaiam a alteridade alcançada no momento em que a voz que se ouve é a de uma 

coletividade clamando pelo espaço devido dentro do Reino do sertão do mundo. 

Como nos afirma José Ortega y Gasset, “cada dia menos me interessa sentenciar; a 

ser juiz das coisas vou preferindo ser seu amante” (1967, p. 56). Ao nobre leitor e bela 

Dama leitora, cabe observar cada passo, e, na travessia das veredas que compõe o Reino do 

tamanho do mundo, no infinito das páginas que os autores nos apresenta no constante 

nascimento da literatura, buscar a ressurreição do sagrado que pulsa dentro do seu íntimo. 

Portanto, pacientes e generosos leitores e leitoras, tanto em João Guimarães Rosa 

quanto em Miguel Torga parece pulsar a alerta que Ortega y Gasset faz aos Leitores... ao 

introduzir suas Meditações, afirmando que, “há dentro de tôda coisa a indicação de uma 

possível plenitude” (ORTEGA Y GASSET, 1967, p. 36). Essa plenitude para o filósofo 

espanhol é o amor, através desse amor alcançado por trás de cada coisa, de cada história, de 

cada palavra (re)inventada ou (re)encenada na literatura, como forma de representação de 

uma paisagem real, que se torna possível aos escritores e aos leitores a travessia. Através 
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dela se alcançará a plenitude, pois é na travessia que cada coisa, cada história, cada cena 

representada e vivida pode ser vista pelo homem como uma possibilidade de alcançar a 

plenitude, a essência que lhe é peculiar. 
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A FALÊNCIA DA FIGURA PATERNA EM ESTEIROS, DE SOEIRO PEREIRA 

GOMES, COMO METÁFORA DO COLAPSO DO ESTADO PORTUGUÊS 

 

Gilson Antunes da Silva1 

 
 

 

Publicado em 1941, o romance Esteiros, do escritor português Joaquim Soeiro 

Pereira Gomes (1910-1949) faz emergir a voz dos “filhos dos homens que nunca foram 

meninos”, tragados pelos esteiros, dedos de mão espalmada dos minúsculos canais abertos 

na margem do Tejo, esse “vazadouro de lixo e dejetos”, como enuncia o próprio narrador. 

Em meio a um ciclo condicionado aparentemente pelas estações do ano (que, por sinal, 

configuram as partes da narrativa), há nessa obra, a representação do drama humano, as 

angústias de um sujeito coletivo subjugado a um poder maior, que tolhe a liberdade e a 

dignidade desses indivíduos, relegando-os a condições degradantes e miseráveis. Em meio 

ao lodaçal negro dos esteiros, há o sonho dos meninos órfãos de uma Pátria que os 

abandona e os empurra para o roubo, para a degradação. Há também, em meio a isso tudo, 

o desejo de liberdade, o sonho com barcos, pombas, cavalos, estrelas e poentes de tantos 

garotos, de muitos órfãos de pai vivo: Gaitinhas, Gineto, Maquineta, Guedelhas, Sagui, 

Malesso, Coca...  

 A obra de Soeiro Gomes, segundo Álvaro Pina (1977), compõe-se de três 

momentos: o primeiro, tendo como obra representativa Esteiros, é a fase de 

reconhecimento e de apropriação do real ribatejano, dos homens e da terra em que vivem, 

das causas de sua miséria e abandono e, além disso, de autocompreensão face a essa 

realidade; já o segundo, representado pelo livro Engrenagem, é uma continuidade do 

                                                 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura-UFBA. 
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primeiro, em que se dá o processo de conhecimento das transformações operadas no 

campo pelo trabalho fabril, e das perspectivas que esse trabalho vai abrindo aos 

camponeses feitos operários para uma emancipação que terá de ser obra sua; o último, por 

sua vez, tem como representante  os Contos vermelhos e é a conclusão desse percurso de 

realista militante em que se dá a caracterização da força e dos homens cujo trabalho 

dependem a correção e o êxito das ações empreendidas por operários e camponeses em 

luta contra o fascismo. Ao fazer esse reconhecimento da realidade ribatejana, Soeiro deixa 

exposta a fragilidade de um Estado incapaz de governar a si mesmo, deixando seu povo a 

mercê de uma situação de exploração, miséria e abandono. Para tanto, o autor utiliza como 

estratégia irônica a representação, na narrativa, da fragilidade paterna.  

A figura do pai em Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, é representada como 

metáfora da falência daqueles que não conseguem exercer sua função dentro da família, 

provendo-a com os elementos necessários para seu bem-estar. Ao longo da narrativa, o 

leitor depara-se com situações que evidenciam essa crise da função paterna quando não há 

o cumprimento de seu papel socialmente estabelecido, como no trecho a seguir em que 

Gineto, um dos personagens centrais do romance, sente-se constrangido a trabalhar para 

ajudar nas despesas da casa, uma vez que o pai, entregue ao vício, gasta o pouco dinheiro 

que ganha com bebidas: 

Quando reentrou em casa, Gineto perguntou-lhe: _ O relógio, mãe? 
_Desfiz-me dele. A fábrica vai trabalhar três dias, e o teu pai tudo o 
que ganha é pra vinho... 
Gineto notou-lhe o desalento da voz, as rugas mais fundas. _ Não se 
aflija _ disse. _ Eu hei-de ganhar alguma coisa. (GOMES, 1972, p. 
126).  

 

Esse fragmento aponta para aquilo que o  psicanalista francês Philipe Julien (1997) chamou 

de declínio da função paterna a partir da impossibilidade de o pai  cumprir o papel de 

dono, de soberano do lar, assistindo-o em suas necessidades básicas. Ao mesmo tempo em 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1842 

 

que estabelece algumas posições ocupadas pelo pai na cultura ocidental, ele aponta para um 

triplo declínio de tal função dentro dessa mesma sociedade. Uma das primeiras definições 

para o ser-pai no Ocidente, especifica Julien, é aquela que o associa ao soberano, ao rei, 

numa acepção política e, em extensão, à figura de Deus, numa acepção religiosa. “Por ser o 

soberano, político e religioso, o pai é o chefe da casa. Da casa, o (dominus) dono” (JULIEN, 

1997, p. 38). Os pais, na narrativa literária, embora cada um com suas especificidades, não 

conseguem sustentar esse poder de dono, de provedor da casa, de soberano. Pelo 

contrário, deixam a família entregue às necessidades, empurrando –  consequentemente – 

os filhos para o roubo ou para o trabalho escravo. A questão que dessa problemática 

emerge é: como e por que se dá essa falência no romance? Ao evidenciar a fragilidade da 

figura paterna enquanto chefe da casa, Soeiro Gomes parece apontar nas entrelinhas a 

fraqueza de um pai-pátria incapaz de cumprir suas obrigações para com o povo (seus 

filhos). Desse modo, pretende-se estudar nesse ensaio a impotência da figura paterna como 

metáfora da falência do Estado português frente a seus cidadãos.  

 A representação da figura paterna é uma constante ao longo da narrativa de Gomes. 

Ela se modula sob várias perspectivas, embora, com maior freqüência, convirja para uma 

mesma direção: a impotência e a consequente falácia de um papel que não mais se sustenta 

enquanto âncora ou suporte de um núcleo familiar. O declínio é bastante evidente em 

situações em que as crianças-personagens são empurradas para o trabalho explorador 

entrando precocemente na vida adulta e assumindo as responsabilidades inerentes a essa 

fase. Guedelhas, por exemplo, assume o lugar de chefe da família, pois o pai, 

desempregado, não pode prover a casa com os mantimentos necessários para o sustento de 

seus membros: “[...] e para o Guedelhas, que passeava nas ruas, sem vintém, porque dera a 

féria ao pai, desempregado” (GOMES, 1972, p. 28). De forma semelhante age Gaitinhas, 
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ao levar para casa o roubo do grupo, a fim de alimentar a mãe, doente e inválida numa 

cama, suspirando pelo retorno do marido. “E entregou à mãe os bolos que não comeu” 

(GOMES, 1972, p. 28).  Já Sagui tem que mendigar para obter seu sustento, em virtude da 

ausência dos pais que ele jamais conhecera: “O Sagui conhecia o mundo. [...] Conhecia o 

mundo, menos a sua terra. E nunca encontrara os pais, por mais que andasse.” (GOMES, 

1972, p. 54).  Talvez a situação de Maquineta seja exposta na narrativa de forma mais 

realista e cruel. Depois de muita humilhação no telhal, é a mãe quem recebe o produto de 

seu esforço ganho à custa de muito sofrimento, de muito trabalho forçado: “[...] Vacilou. O 

cesto caiu-lhe das mãos... As pernas encaminharam-se para o portão de saída... E foi a mãe 

quem recebeu, depois, a féria daquele dia.” (GOMES, 1972, p. 121). Por fim, para Gineto, 

a situação não é diferente: com o pai entregue ao vício, é o filho quem deve ajudar a mãe a 

manter a casa: “Gineto notou-lhe o desalento da voz, as rugas mais fundas. _ Não se aflija 

– disse. –  Eu hei-de ganhar alguma coisa.” (GOMES, 1972, p. 126).  Portanto, o romance 

deixa claro essa vulnerabilidade familiar decorrente de uma falha cometida por quem foi 

feito para sustentar um lugar de autoridade e poder outorgado pela cultura ocidental: o 

papel de chefe, patrão, protetor, deus. 

 Além da não realização de suas funções associadas ao sustento material da própria 

família, outros fatores contribuem para esse declínio da figura paterna em Esteiros. Muitos 

deles aparecem com a imagem enfraquecida, diante dessa impossibilidade da realização de 

suas tarefas. Há uma rasura do ideal paterno. A imago pater é constantemente esgarçada 

diante das atitudes passionais que conduzem os chefes de família na narrativa. Manuel do 

Bote, por exemplo, embora traga impressos no nome dois traços de controle e de poder 

(Manoel, corruptela do hebraico Emanuel, significa Deus está conosco; já em relação ao 

apelido, Manuel do Bote, ele é quem conduz a embarcação, está sobre o controle), frente a 
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uma situação de desafio, entrega-se ao vício, enfraquecendo sua imagem perante a família, 

como confirma o trecho: “Gineto lembrava-se da luta com as ondas. Via o pai fincado no 

leme, de peito às vagas, e agora, ali, a cair de bêbedo. Tinha pena dele. Levava-o amparado 

para a enxerga, como no carril da Ilhota, na noite do temporal” (GOMES, 1972, p. 106). 

Aqui a inversão de papéis é realizada: é o filho quem cuida do pai, amparando e 

protegendo-o como da vez em que o salvara no naufrágio. Essa evidência da fraqueza 

paterna, Noé exposto em sua nudez, como assinala Carlos Eduardo Leal (1997), leva os 

meninos de Esteiros a buscar uma outra referência forte, capaz de resguardar esse ideal. O 

pai perde seu referencial, as crianças não mais se identificam com ele, uma vez que quanto 

mais a imagem social do pai declina, mais a criança reclama por uma outra mais forte, mais 

poderosa. Segundo Phillipe Julien (1997), a criança fomenta, forja uma imagem paterna de 

alta estatura, de forte status, uma bela estátua! Volta-se para essa imagem e se apóia em 

alguns traços provenientes desse homem. É necessário, portanto, que o pai encarne uma 

parte dessa autoridade, o que não acontece na narrativa de Gomes. Desprovido do manto 

de Noé o pai cai dessa função idealizada. Segundo Carlos Eduardo Leal, o manto, mais do 

que encobrir a nudez do pai, serve para idealizá-lo enquanto figura de adoração. Para o 

psicanalista, “o pai, enquanto um ideal, é, singularmente, aquele que não morre, e, não 

entrando na dialética da morte, ele se torna, antes de tudo, um pai com poder ilimitado, tal 

como o pai descrito por Freud em Totem e Tabu” (LEAL, 1997, p. 106).  Diante da 

exposição dessa fragilidade, as crianças, por sua vez, fazem um deslocamento, uma 

substituição de tal figura por outra: investem o ideal de pai nos heróis de cinema, como os 

astros Tim Macacoi, Tom Mix e Roy Roger. Gineto, por exemplo, em determinado 

momento, “[...] desejava ser polícia, mais do que ladrão de fruta. Um polícia assim como o 

„Rei dos Cawboys‟, que fazia justiça por suas mãos, nas fitas de cinema” (GOMES, 1977, p. 
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109). Fica evidente no excerto a identificação com alguém que representa a força, a 

potência e a possibilidade de transformação, diferente dos pais reais que não mais 

conseguem sustentar esse lugar. 

 A fragilidade da imago paterna não é resultado do fato de que os homens são fracos 

por natureza, mas pelo fato de existir algo que lhes é superior, condicionando seu 

comportamento, conduzindo-os ao fracasso. Há, no romance, uma força opressora muito 

incisiva sobre a vida das pessoas em geral, “força de um regime que tudo lhes nega para os 

poder explorar, um regime que, sem nada de comum com o povo, usa da força para 

esconder uma fraqueza incurável” (PINA, 1977, p. 57). Alguns personagens do romance 

(pais) tentam executar a tarefa que lhe é inerente enquanto pater familiae, mas sem grande 

sucesso:  

 
Manuel do Bote ficou-se a espiar a luz que se coava pelas telhas 
desunidas. „Até a mulher lhe censurava a inacção, como se fosse 
culpado. Qualquer dia ainda o acusava de viver à custa dela. Não; 
assim não era vida. Custasse o que custasse, levaria o barco para o 
porto de trabalho, mesmo que para isso tivesse de meter a proa pelas 
cheias dentro, através dos campos submersos‟. (GOMES, 1972, p. 66) 
 

O homem sente-se ferido em seu orgulho, diante da impossibilidade de atuar frente a uma 

situação que foge ao seu controle. A força da natureza aí representada esconde uma outra 

dimensão. Se não há onde trabalhar, isso não é produzido somente pelas forças naturais, 

mas também – e principalmente –  pela incapacidade humana de favorecer condições para 

que o homem obtenha dignamente seu sustento, já que, como afirma Madalena, 

personagem do texto ficcional,  “o destino era a vontade dos homens” (GOMES, 1972, p. 

57) . Encurralados nos esteiros, os pais são asfixiados pelos braços estreitos desses rios que 

os estrangulam em sua potencialidade. Acuados, o regime não lhes oportuniza alternativa 
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alguma. De outro modo, aperta o cerco, explorando-os, usando-os enquanto há força, 

enquanto há vitalidade.  

Essa força opressora é capaz de aniquilar toda e qualquer possibilidade de mudança. 

A figura paterna que representa essa nova esperança é o pai de Gaitinhas, Pedro. O 

personagem é bastante singular dentre os outros chefes de família. Embora não esteja 

presente enquanto sujeito explícito na narrativa, age de forma indireta sobre outros 

personagens: seu filho e a mulher Madalena. Pedro, como o nome indica (Petrus, pedra), é o 

que resiste a um sistema caduco (“No navio fantasma, o capitão era o pai. “Onde o levaria 

ele? Voltaria à cidade, como da outra vez em que andara embarcado...” (GOMES, 1972, p. 

42)), incentivando o filho a persistir num ideal que não se concretiza. Banido de sua terra 

por trazer ideais coletivos (“[...] mas o antigo empregado de escritório fora levado para 

terra longínqua, que na imaginação de Madalena é inóspito e deserto, onde se morre de 

sede e abandono. Perdera o emprego e perdera-se por amor daquela idéia insensata de 

fundar uma creche para os filhos das tecedeiras, que passavam horas e horas fechadas em 

casa, ou aos tombos na rua” (GOMES, 1972, p. 18-19), o chefe da família guia sua casa 

através do olhar: “Em frente, na parede encardida, pareceu-lhe que os olhos do pai o 

seguiam por toda a casa, desolados também, talvez a pedir-lhe contas do dinheiro mal 

gasto...” (GOMES, 1972, p. 123). Esse gesto distante dirige o menino-adulto até o final da 

narrativa, que, por sua vez, termina – muito sugestivamente – com dois personagens à 

procura do pai: “Mas a voz afasta-se. Gaitinhas-cantor vai com o Sagüi correr os caminhos 

do mundo à procura do pai. E, quando o encontrar, virá então dar liberdade ao Gineto e 

mandar para a escola aquela malta dos telhais –  moços que parecem homens e nunca 

foram meninos” (GOMES, 1972, p. 175).   
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O pai procurado representa tudo que não se tem: liberdade, educação, possibilidade 

de sonhar com um futuro diferente e, acima de tudo, eliminação da orfandade. Até então, 

os meninos de Esteiros vivem sob o signo da orfandade, forçados por uma situação externa 

a trabalharem como escravos para sustentar a si e à própria família. O encontro com o pai 

acabaria com essa situação de opressão. Conforme análise de Augusto da Costa Dias 

(1975), Soeiro Pereira Gomes foi um militante do partido comunista. Um das formas de se 

fazer referência ao partido comunista era através da expressão O Pai. Não estaria ele 

sugerindo que o pai procurado fosse O Pai, o Partido? Não sugere ele _discretamente_ a 

substituição do Estado ditatorial por uma outra forma de governo mais eficiente, capaz de 

acolher a todos como faz um pai que ama seus filhos?  

 Soeiro, ao adensar essa orfandade do povo dos esteiros (e não só das crianças), 

denuncia um Estado incapaz de cuidar de seus cidadãos, que tolhe sua liberdade( no tempo 

da escrita do romance Portugal estava vivendo as opressões do Estado Novo, encontrava-

se sob a ditadura de Salazar) e os empurra para a exploração. Segundo Álvaro Pina (1977) 

Gomes constrói a denúncia militante do fascismo _ esse sim, causa da miséria dos 

explorados e da sujeição em que se encontram perante a natureza, e da existência cruel dos 

garotos que nunca foram meninos. A busca por um pai significa substituir o que se tem, 

uma vez que ele já não cumpre seu papel, conduz um navio fantasma sem rumo, 

naufragando seus patriotas num mar de lama, podridão e miséria.  
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JOÃO MELO: UMA VIAGEM LÍRICA PELOS MEANDROS DO AMOR 

 

Grazielle dos Santos Melo1 

Orientadora: Profa. Dra. Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Secco 

 

 

O presente trabalho integra o projeto A Alquimia do Canto e dos Afetos: 

Tendências da Poesia Africana do Pós-Independência em Angola, Cabo Verde e 

Moçambique, coordenado pela Professora Carmen Tindó e tem como objetivo analisar as 

imagens poéticas que expressam a dimensão do amor presentes na obra de João Melo.  

A poesia de João Melo surge nos anos 1980, cuja marca é conferir uma dicção mais 

intimista e universal à poesia angolana. Embora, nas décadas de 60 e 70, alguns poetas já 

primassem por uma poesia que buscava o labor estético, uma parte significativa desta 

produção apresentava um caráter cantalutista, ou seja, os escritores utilizavam a cena 

literária para combater o colonialismo português e expressar suas críticas à dura realidade 

de Angola.  

Nos anos 80, essa vertente da poesia engajada começou a ceder lugar a uma poesia 

que priorizava a reflexão acerca do processo metapoético; contudo, as preocupações sociais 

ainda eram muito presentes nas temáticas dos poemas, apesar de aparecerem mais como 

pano de fundo.  

O foco, antes dado à crítica ideológica, recai, então, sobre a "recuperação da língua 

literária" (SECCO, 2000, p. 79). Passa, desse modo, a surgir uma nova vertente, que abre 

maior espaço para o lirismo e para o eu poético, em detrimento do canto coletivo.  

                                                           
1 Estudante de Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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É seguindo tais características que a poesia de João Melo se impõe, explorando, 

principalmente, entre outros aspectos, o sentimento amoroso. O amor na obra do autor e 

também presente em outros poetas dessa época é um dos fatores responsáveis pela nova 

dicção que a poesia angolana assume. Na verdade, estes escritores revisitam sentimentos já 

existentes, num viés um tanto romântico, nos poetas dos anos 1950, que são retomados 

sob os olhos da modernidade. Trata-se do resgate lírico dos sentimentos existenciais. A 

guerra trouxe a morte, contudo, por meio do amor e do erotismo, vitais por natureza, os 

poetas dos anos 1980 procuram buscar a vida.  

Neste contexto, o sujeito poético não foge à regra. Se o sujeito de outrora, do início 

da produção de João Melo já pensava criticamente o fazer poético através da metapoesia, o 

sujeito de agora busca novos rumos por meio da metalinguagem que, além de privilegiar a 

elaboração estética, aprofunda sua poesia, tornando-a mais introspectiva e reflexiva:  

 

Cântico Décimo-quinto  

Amo-te até ao pecado.  

Amo-te até às palavras  

exaltantes, de sangue  

e nervos e água  

carregadas. Amo-te  

até às vísceras  

do teu corpo submisso  

e dominador.  

Amo-te até à fonte  

desses gritos desesperados  

e carnais. Amo-te  

até ao âmago da sombra,  

de onde ascende  
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a luz da paixão  

e da poesia.           

(MELO, 2008, p. 37)  

Neste poema, o poeta reflete sobre o processo de criação. A poesia vem da mesma 

luz da paixão, é poesia visceral, da qual o poeta necessita, tanto quanto precisa de ar para 

viver, pois é necessidade carnal: “amo-te até à fonte / desses gritos desesperados / e 

carnais.”. 

Segundo a Prof.ª Carmen Tindó, em João Melo, o erotismo apresenta uma “dupla 

chama” feita de amor e paixão, no sentido que lhe confere Octavio Paz: “fogo primordial e 

original, a sexualidade, levanta a chama vermelha do erotismo e, esta, por  

sua vez, sustenta outra chama, azul e trêmula: a do amor. Erotismo e amor: a dupla chama 

da vida.”(PAZ, 1994, p. 7). Esta poética é constituída por esta dúplice flama.  

Tal reflexão nos dá margem à constatação de que a paixão e o erotismo, conforme 

teoriza Bataille, colocam o ser em questão; assim, poeta e leitor questionam e se indagam 

sobre o ato de criar. Poesia e paixão, aqui, se originam da mesma luz.  

Além da paixão, outro sentimento que marca a poesia de João Melo, imprimindo-

lhe ressignificações, é o amor. Entendemos que isto se dá em função da relação existente 

entre erotismo e poesia. Octávio Paz nos diz que o erotismo “é uma poesia corporal” e a 

poesia “uma erótica verbal” (PAZ, 1994, p. 12).  

Visto que o erotismo não se reduz à mera sexualidade genital, consiste este também 

na eroticidade das palavras. Essa pulsão erótica desvia o impulso de instinto sexual 

reprodutor, transformando-o em representação poética. Torna-se, desse modo, cerimônia, 

ritual. Assim como na poesia a palavra não está a serviço apenas da comunicação, o 
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erotismo está para o gozo e não para a reprodução. Existe, portanto, conforme aponta 

Octávio Paz, um erotismo físico, material e um outro da linguagem.  

Amor, erotismo e sexo são manifestações vitais. Daí o eu lírico do poema “O teu 

nome” buscar, no amor e na amada, o pulso da vida, o revigoramento da carne por meio 

dos sentimentos, por meio do amor: 

 

O teu nome  

Toco as secretas sílabas  

do teu nome: estremece  

o meu oração diante  

do assombroso espanto  

desse doce murmúrio.  

Oh, angústia tão clara!  

Oh, sombrio sobressalto  

no cerne da memória  

esvaída de dor!...  

 

O discreto som dessa lembrança  

é quase uma elegia:  

não sei se é a tristeza  

ou a alegria  

o que me faz evocá-la.  

 

Mas renova-se  

a minha alma envelhecida,  

quando atingida  

pelos breves acordes  

do teu nome;  

emociona-se novamente  

a minha carne adormecida...  
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Sim, um nome,  

apenas um nome,  

tão presente e tão remoto  

– eis o que fez a vida, implacável,  

do nosso amor eterno...         (MELO, 2008, p. 38-39)  

 

Observamos que o poema gira em torno da lembrança que traz à tona esta sinfonia 

de várias formas de despertar: o nome. Evocamos Bosi, quando diz que “a memória, como 

forma de pensamento concreto, pode ser o impulso primeiro e recorrente da atividade 

poética” (BOSI, 1977,152). Nesse sentido, notamos que o eu-lírico parte de uma lembrança 

guardada na memória que faz suscitar, na alma e no corpo, sentimentos e sensações: 

angústia, espanto, misto de tristeza e alegria, emoção, renovação.  

A escolha de tal poema se deu para que pudéssemos ilustrar como a poesia de João 

Melo concebe o amor de uma forma original, apesar deste sentimento já ter sido tão 

explorado na literatura. No poema, não é simplesmente o nome que afeta o eu lírico, mas 

sim o som, as sílabas, os acordes dele. O eu lírio revisita na memória momentos vividos em 

que ouvira o nome da amada. 

Por meio de um jogo de elementos contrários, o eu-lírico reflete acerca dos 

descaminhos de um amor que, inevitavelmente, se encontra à mercê da “vida, implacável”: 

tristeza, alegria; renovação, envelhecimento; nome presente e remoto.  

Notamos ainda que o ritmo calmo e sereno das primeiras lembranças e reflexões 

acerca do nome da amada acelera-se ao entrarem as interjeições que expressam os 

sentimentos de angústia e dor confessos pelo próprio eu-lírico. O ritmo se torna 
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inquietante. E segue assim até voltar a acalmar-se pela constatação de que a alma 

envelhecida renova-se por meio do amor revivido pela lembrança do nome.  

Deste modo, vislumbramos o amor como afeto, tomando este como aquilo que 

abala profundamente o ser do poeta e do leitor, pondo-os também em questão. Afinal, o  

nome que em momento algum é concretizado, ou se quisermos, em momento algum é 

deveras apresentado, simboliza a amada e, por consequência, é a personificação do amor. E 

são estes que abalam o eu-lírico, levando-o a transformar sentimento em manifestação 

poética. O nome é, pois, metáfora do amor.  

Por intermédio da análise dos poemas de João Melo, concluímos que um dos 

caminhos entreabertos pelo amor, o da metapoesia, no que diz respeito à recuperação da 

língua literária, é um meio pelo qual o poeta pensa o processo de criação poética e convida 

o leitor a fazer o mesmo.  

Compreendemos, portanto, que o amor e o erotismo, enquanto sentimentos e 

afetos, conotam a cadeia vital. Deste modo, na poética que aqui se pretendeu analisar, o 

amor figura como elemento constitutivo de lirismo, pois é por meio deste que o autor 

exterioriza sentimentos subjetivos expressando suas emoções, suas questões, suas 

angústias, enfim, aquilo que o põe em questão e o faz criar poesia lírica, subjetiva, 

existencial, visceral. Afinal, amor e erotismo são vida.  
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PONTOS DE CONVERGÊNCIA ENTRE O PRESENCISMO DE 

BRANQUINHO DA FONSECA E O NEORREALISMO DE FERNANDO 

NAMORA 

 

Hosana Araújo Bezerra1 

 

 

O espaço que, girando e fugindo, se roja de permeio entre ele e seu 
lugar de origem, revela forças que geralmente se julgam privilégio do 
tempo; produz de hora em hora novas metamorfoses íntimas, muito 
parecidas com aquelas que o tempo origina, mas em certo sentido 
mais intensas ainda... (...) Dizem que o tempo é como o rio Letes; 
mas também o ar de paragens longínquas representa uma porção 
semelhante, e seu efeito, conquanto menos radical, não deixa de ser 
mais rápido. 

(Thomas Mann – A Montanha Mágica) 
 

No passado, a crítica tinha como objetivo atingir a verdade; na 
idade moderna, a verdade é crítica. O princípio em que se 
fundamenta o nosso tempo não é uma verdade eterna, mas a verdade 
da mudança. 

(Octavio Paz – Os Filhos do Barro) 
 

O artista é homem, e é na sua humanidade que a arte aprofunda 
raízes. As obras de arte mais completas podem ser, mesmo, aquelas 
em que mais complexamente se agitam as preocupações de que o 
homem é vítima... gloriosa vítima.  

(José Régio – Páginas de Doutrina e Crítica da Presença) 
 

 
 

O universo artístico, em todas as suas manifestações, revela-nos a multiplicidade de 

ideais que, de forma aberta ou veladamente, uma obra de arte carrega consigo, se 

afirmando unicamente em seu próprio tempo ou transcendendo os limites do espaço e das 

épocas para tornar-se uma obra universal. E cabe ao artista, até onde sua capacidade 

realizadora é capaz de levá-lo, elaborar sua obra dentro dos requisitos que venha a 

considerar essenciais para tanto. Um desses requisitos (e longamente discutido) é a função 

que uma obra irá desempenhar, questão que vêm dividindo a crítica principalmente entre 

                                                           
1 Graduanda em Letras Bacharelado Crítica Literária na UFPE. E-mail: kadoshe22@yahoo.com.br 
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aqueles que acreditam ou não se o termo é aplicável ou mesmo existente. Será suficiente 

que a arte exista em total desapego às épocas, acontecimentos históricos e até para os mais 

radicais de seu próprio elaborador? Para muitos, a questão é respondida afirmativamente, 

alegando estes que a realização artística seja um feito pertencente em sua totalidade ao 

plano das idéias, capaz de ser feita unicamente por indivíduos que transcendem a todo um 

mundo social à sua volta, assumindo o plano de visão que adquirem a partir das altas torres 

de marfim que soergueram em redor de si. Num segundo grupo, teremos a total oposição a 

essa arte nefelibata: aqui estão os que só concebem uma obra com papel definido no 

mundo, como veículo condutor de idéias em pauta, como ferramenta de denúncia, 

correção dos costumes, impulso para nova organização política, enfim, como algo que 

reflita uma faceta bem-definida da realidade. 

Assim, os embates em torno da arte que melhor seria definida como “pura” ou 

“ideal” refletiam o espírito em que cada círculo de artistas, salvo as devidas exceções, se 

adequava, ansiosos por uma firmação do seu estilo e de todo o grupo a que pertenciam, em 

face aos outros estilos existentes. É um ciclo pelo qual as chamadas “escolas literárias” vêm 

sempre girando, por vezes em atitude de afirmação e outras vezes de rompimento com o 

que foi feito anteriormente. De acordo com o que Octavio Paz (1984, p. 39-40) expõe em 

seu ensaio, se as sociedades e suas respectivas culturas forem medidas por este padrão de 

avanço ou retrocesso, não será possível chegar a um consenso satisfatório quanto às suas 

realizações: 

Cada sociedade está assentada em um nome, verdadeira pedra 
fundamental; e em cada nome a sociedade não só se define como se 
afirma perante as outras. (...) Nossa sociedade também divide o mundo 
em dois: o moderno - o antigo. (...) [é uma idéia nefasta] acreditar que as 
mudanças das sociedades e culturas são lineares, progressivas, e que, em 
conseqüência, podem ser medidas. 
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Mais adiante, o autor expõe em seu ensaio como essas considerações entre o que é 

“atual” e o que seria “ultrapassado” carecem de fundamentos mais sólidos, e de análise 

abrangente do fenômeno artístico: 

...em nenhuma cultura o desenvolvimento é linear: a história ignora a 
linha reta. Shakespeare não é mais „desenvolvido‟ que Dante nem 
Cervantes é um subdesenvolvido comparado a Hemingway. (p. 41) 

 

É a partir destes enxertos que reforçamos aqui a idéia de que, não será por meio de 

uma oposição entre tempo, espaço, ou um tema escolhido pelo artista, em particular no 

campo da literatura que virá a considerar sua obra, para utilizar o termo formulado por José 

Régio, em “viva” ou “livresca”. A este respeito, ele coloca em suas Páginas de Doutrina e 

Crítica da Presença (1977, p. 53) que “Na obra de arte, o mundo valerá o que valer o artista. E nela, 

as coisas não são o que são. São o como são. Isto é: são – o que são através do artista”. Isto só vem 

afirmar que não há um padrão universal possível de ser traçado para classificar a qualidade 

de uma obra, e que esta obtém seu merecido lugar no cânone literário se for levado em 

conta o tratamento estético, acima de outros fatores, que José Régio chama de pretextos (e 

estes podem ser conscientes ou não):  

Tanto o que se chama vício como o que se chama uma virtude podem 
igualmente ser poderosos agentes da criação artística: podem ser 
elementos de vida duma obra. Não sei se deveria ser assim – mas é assim 
(p.48). 

 

Dessa forma, trazemos aqui o confronto de idéias da geração presencista, que veio 

marcar o cenário cultural português do início do século XX com seus ideais de arte 

firmados na concepção estética da obra, com o grupo dos neo-realistas, geração 

extremamente relacionada com a grave situação política e social em que a nação portuguesa 

se encontrava, posicionando-se na literatura da mesma forma que se encontravam no 

mundo, como militantes de intensa atuação no cenário social de seu tempo. Destas 
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considerações, vamos extrair a curiosa proximidade entre as obras de dois notáveis 

representantes da Presença e do Neo-Realismo português: Branquinho da Fonseca (Porta 

de Minerva - 1947) e Fernando Namora (Fogo na Noite Escura - 1943) respectivamente. É 

um ponto notável entre essas obras que, cronologicamente, o romance neo-realista foi 

publicado quatro anos antes que o pertencente à geração da Presença, devido ao fato de que 

este último mantivera-se no cenário da literatura por arrastados anos, prolongando a 

discussão entre essas duas manifestações de pensamento, conforme trataremos a seguir. 

 

1. BRANQUINHO DA FONSECA E O PERCURSO NO GRUPO DA 

PRESENÇA 

 

Antônio José Branquinho da Fonseca nasceu em Mortágua, em 1905. Cursou 

direito na Universidade de Coimbra e alguns anos depois, insere-se como um dos 

fundadores da revista Presença (1927-1940), dirigindo posteriormente as revistas Tríptico e 

Sinal. O escritor esteve ainda, principalmente entre as décadas de 50 e 60, envolvido na 

intensa atividade de organização do Serviço de Bibliotecas Itinerantes da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Suas obras, que por vezes assinava sob o pseudônimo de Antônio 

Madeira, dividem-se entre a poesia (Poemas, 1926; Mar Coalhado, 1932) teatro (Posição de 

Guerra, 1929; Teatro I, 1939) o romance (Porta de Minerva, 1947; Mar Santo, 1952 – este 

último contestado pela crítica, se de fato pertence ao gênero romance ou seria uma novela). 

Os contos vislumbram como suas maiores realizações literárias, pelo estilo breve e intenso 

de Branquinho da Fonseca, que melhor se ajustava nessas narrativas. Aqui se reúnem os 

títulos: Zonas (1932), Caminhos Magnéticos (1938), O Barão (1942), Rio Turvo e Outros Contos 

(1945) e Bandeira Preta (1957). 
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Sobre sua produção um tanto breve, o próprio Branquinho da Fonseca se posiciona 

como escritor desinteressado em tecer uma carreira literária por convenção, mostrando-se 

contrário à produção de um texto que não viesse de uma real necessidade, sem os laços 

obrigatórios da escrita como profissão. Ele realmente “primeiro era homem, e como 

homem, acontecia que escrevia coisas”, de acordo com suas próprias palavras, em 

entrevista concedida ao Diário de Notícias em 1976. Assim Branquinho da Fonseca é descrito 

no que Massaud Moisés (2008, p. 368) expõe a seu respeito: 

Com efeito, as figuras que lhe protagonizam os contos e os romances 
pertencem a várias camadas sociais, mas o prosador não parece 
interessado em provar nada por intermédio delas, nem teses idealistas 
nem realistas. 

 

A revista Presença teve seu surgimento em Coimbra, no ano de 1927. Fundada por 

José Régio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca, Edmundo Bettencourt, Fausto 

José e Antônio de Navarro. De sua direção participava Adolfo Casais Monteiro e Miguel 

Torga. Por um lado, a Presença ainda encontrava-se arraigada ao sentimentalismo romântico 

e historicismo do século XIX, e desarticulada dos ideais republicanos de progresso e 

liberalismo circulantes em toda Portugal pelos anos de 1925-1926, vislumbrava a arte 

desprovida de articulações com a sociedade, e livre da intervenção de doutrinas ou ciências 

que não lhe trariam, segundo a concepção do grupo, reais contribuições à obra, pois 

colocariam em  primeiro plano assuntos secundários. 

Em relação às tendências até então precedentes, os escritores de 
Presença consideravam-se como prospectores de certa riqueza humana 
entre nós literariamente ignorada: os valores da sinceridade vinda da 
região mais profunda, inocente e virgem, de acto gratuito germinado no 
inconsciente, da recriação individual do mundo, da personalidade 
original (SARAIVA E LOPES, 1955, p. 1091) 

 

Estas proposições vinham para fundamentar, ao início do período então 

denominado moderno, a concepção artística baseada em torno da própria escrita, 
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trabalhando a obra como entidade autônoma com um fim em si mesma. Entre os escritores 

mais diretamente relacionados com a revista Presença, temos, segundo os termos utilizados 

por David – Mourão Ferreira (In: FERREIRA, António Manuel, 2004, p. 12), José Régio e 

Miguel Torga como “presencistas dissidentes” e em Branquinho da Fonseca o “presencista 

de todas as horas”, pois este não aventurou-se no decorrer de sua atividade literária em 

experiências de escrita que não fossem de todo concernentes com o pensamento da 

Presença. Este seria o primeiro motivo da decorrente cisão do grupo, que ocorrera em 1980, 

com a saída de Branquinho da Fonseca da direção da revista, seguido por Miguel Torga e 

Edmundo de Bettencourt, que também encerraram sua colaboração. 

Na carta que enviam aos demais diretores da Presença,  datada de junho 
de 1930, iniciam afirmando que “a Presença que se propunha, como 
folha de arte e crítica, defender o direito que assista a cada um de seguir 
o seu caminho, começou a contradizer-se”, e mais adiante lembram que 
“a Presença concebe mestres e discípulos com aquela interpretação 
convencional,em que os mestres fazem lições para os que se reputam 
alunos” (MOISÉS, MASSAUD. 2008, p.361) 

 

Com as sucessivas polêmicas levantadas no interior do grupo, dá-se o surgimento 

de outras revistas, como Sinal, de publicação única em 1930 e Manifesto, que contou com 

cinco números entre os anos de 1936-1938. 

 

2. PORTA DE MINERVA 

 

Romance ambientado no meio universitário coimbrão trata por meio da 

personagem principal, o calouro Bernardo Cabral, que está iniciando seu curso de Direito, 

das lendas que cercam o tradicional centro de ensino, repleto de tradições que, de perto, 

são encaradas com maus olhos pelos novatos, tal com as violentas praxes executadas pelos 

veteranos. Há na obra uma clara oposição entre o que se ostenta sobre a rotina do meio 
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acadêmico e o que é praticado de fato, pois o autor descreve em vários capítulos o total 

desinteresse de Bernardo pelas salas de aula, dando lugar às noites de boemia que passa 

com os amigos. Os fragmentos abaixo mostram esses dois momentos vividos pelo 

protagonista: 

- É ali que entrarás com esse intelecto apagado e sairás com algumas 
luzes... 
  - A Universidade? 
  - Mais do que a Universidade: A Porta Férrea 
  - Ah, ... A célebre... 
  - Meu velho, é um símbolo: da dureza da luta que a vida exige, da 
humilhação, do triunfo, da necessidade de hierarquia, da coragem; (p.17) 
 
- A verdade é que tudo aquilo, visto de perto, com um pouco de espírito 
crítico, é de uma chateza e estupidez completos (p.55) 

 

Com influência notável de estilo do romance de formação alemão (Bildungsroman), 

Porta de Minerva mostra um ciclo de aprendizado vivido pelo personagem, que não está 

simplesmente ligado ao saber universitário, mas a toda sua vivência e como passa, aos 

poucos, a lidar de maneira mais adulta com os problemas que aparecem. Massaud Moisés, 

em seu Dicionário de Termos Literários nos dá um conceito bastante claro das principais 

vertentes que abrangem todos os romances do estilo de Formação: 

Ao centrar o processo de desenvolvimento interior do protagonista no 
confronto com acontecimentos que lhe são exteriores, ao tematizar o 
conflito entre o eu e o mundo, o Bildungsroman dá voz ao 
individualismo, ao primado da subjetividade e da vida privada perante a 
consolidação da sociedade burguesa, cuja estrutura econômico social 
parece implicar uma redução drástica da esfera de acção do indivíduo. 

 

Com esse tratamento que é dado à obra, Branquinho da Fonseca reforça o caráter 

psicologizante de sua escrita, que não está interessado em tratar de classes, mas de 

indivíduos e de suas lutas interiores, mais do que as que lhe são externas. O Bildungsroman 

nos dá como elementos fixos, um protagonista do sexo masculino (visto que a mulher 

não tinha projeção social para ilustrar todos os conflitos que eram passados com um 
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homem), sempre entre as fases da adolescência e do início da vida adulta, que trilha um 

percurso de auto-conhecimento, para chegar ao final desse ciclo que vivencia (no caso 

particular, o curso universitário). No decorrer da obra, Branquinho da Fonseca também 

desmistifica essa aura em torno da Universidade de Coimbra, que para muitos vislumbra 

como uma “constelação de gênios”. O autor produz um quadro que leva á reflexão da 

forma como os estudantes são preparados, que tipo de profissionais que darão suas 

contribuições ao país, de acordo com a área que atuarem: 

Lá dizia o grande Tolstoi que as universidades não davam os homens de 
que a humanidade precisava, mas os homens de que necessita a 
sociedade pervertida: funcionários, professores funcionários, literatos 
funcionários, ou homens arrancados ao seu meio, sem finalidade 
nenhuma, com a mocidade estragada e que depois não encontram o 
lugar na vida... (p. 317) 

 

Ao final da obra, a imagem que nos fica é de libertação desse processo, com a 

atitude simbólica da praxe executada sobre Bernardo, após a aprovação em seu último 

exame, quando os colegas rasgam totalmente suas roupas e retiram a capa negra que trazia; 

toda a obra caminha para esse resultado, para o indivíduo que formou-se no percurso de 

suas ações: 

Mas Bernardo ia alheio às divagações do amigo. Atravessou o jardim da 
Universidade; pela nobre Porta de Minerva, com seu arco de pedra 
coroado pela deusa antiga, desceu à rua estreita. E como num regresso 
simbólico à pureza primitiva, nu, debaixo da velha capa sacudida pelo 
vento, sentia que era, enfim, um homem livre (p.319) 

 

3. FERNANDO NAMORA E O NEO-REALISMO 

 

Fernando Gonçalves Namora nasceu em Condeixa, distrito de Coimbra dia 25 de 

abril de 1919. Estudou na Universidade de Coimbra, aonde formou-se em Medicina. 

Gostava muito de ler e escrever, por isso alguns anos de sua vida, ele dividiu entre o 

exercício da Medicina e a atividade literária, quando já residia em Lisboa, até que a paixão 
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pelas Letras falou mais forte e passou a dedicar-se somente à construção de sua obra, que 

foi iniciada com os poemas Relevos e o romance As Sete partidas do Mundo. Este foi um típico 

romance adolescente que nos traz problemas desta fase da vida da personagem João 

Queirós, um jovem estudante envolvido em aventuras amorosas entre as quais avultam as 

figuras femininas de importância no romance: Celeste, Maria Leonor, Florinda e Lili, aqui 

dispostas em ordem de importância. Nesta obra Fernando namora ainda se mostrava 

incerto perante as seduções do Presencismo agonizante e as novidades do Neo-Realismo 

que surgia. Faleceu em 31 de janeiro de 1989, na cidade de Lisboa. 

A obra de Fernando Namora está repleta de poesia (Mar de Sargaços, 1940; Terra, 

1940; As Frias Madrugadas, 1959; Marketing, 1969), romance (Fogo na Noite Escura, 1943; 

Casa da Malta, 1945; Minas de San Francisco, 1946; A Noite e a Madrugada, 1950; O Trigo e o 

Joio, 1954; O Homem Disfarçado, 1957; Domingo à Tarde, 1961; Os Clandestinos, 1972; Cavalgada 

Cinzenta, 1977; Resposta a Matilde, 1980; Rio Triste, 1982;) contos (Retalhos da Vida de Um 

Médico, duas séries, 1949 e 1963; Cidade Solitária, 1959) além da biografia (Deuses e Demônios da 

Medicina, 1952) e a crônica romanceada (Diálogo em Setembro, 1966; “Cadernos de um 

Escritor” (Um Sino na Montanha,1968; Os Adoradores do Sol, 1971; Estamos no Vento, 1974). 

 Namora está cronologicamente localizado no período do Neo-Realismo, mas 

segundo Massaud Moisés (2008) temos que considerar três fatores: o primeiro 

caracterizado pelo realismo psicológico, espécie de fusão entre a influência presencista e a 

tendência neo-realista , que se documenta nas obras iniciais e em Fogo na Noite Escura, obra-

base das considerações deste capítulo. A segunda fase é de um realismo mais social, na qual 

Namora fazia uma análise dos dramas sociais baseado no que presenciava entre as classes 

menos favorecidas, fazendo parte dessa realidade através de suas consultas médicas. Porém, 
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esse realismo era tratado de forma atenuada, porque estava mais interessado no que havia 

de explorar na consciência do indivíduo do que nas diferenças das classes sociais. Esta 

última fase volta ao realismo psicológico, mas sem a influência presencista e com uma 

capacidade de adentrar no personagem intimamente, o que leva a obra a ser introspectiva. 

Fernando Namora, cuja poesia desde 1937 se reuniu em „As Frias 
Madrugadas‟ (1961) e que principiou, em prosa, pela ficção sobre 
adolescência em moldes presencistas (As sete partidas do Mundo, 1938) 
notabilizou-se pelo que, em refundição, viria a ser o melhor romance 
neo-realista da mocidade universitária (Fogo na Noite Escura, 1947) 
(SARAIVA, A. J. LOPES, O. 1955, p. 1118). 
 

 Nas décadas de 20, 30 e 40 ocorreram transformações sócio-político-econômicas 

em várias partes do mundo, transformações estas que influenciaram a literatura a 

revalorizar o realismo, mas agora voltado para os estratos sociais. Em 1927 houve a 

revolução chinesa, em 29 o “crash” da bolsa de Nova York, que fez com que o país 

entrasse em crise econômica. Na década de 30, instaura-se no Brasil uma ditadura 

conhecida com Estado Novo, e em 36 tem início a guerra civil espanhola que foi até 39. 

Neste mesmo ano, começa a 2ª Guerra Mundial, que dura até 1945. Além de todos os 

acontecimentos mencionados, acrescentamos a ação de ditadores como Mussolini, que 

implantaram o Fascismo na Itália, Hitler com o Nazismo na Europa central e meridional, 

Franco na Espanha e Salazar em Portugal. Todos esses fatos contribuíram para que a 

literatura desse período revelasse na escrita toda uma crítica social, da qual se destacam 

alguns autores e obras mais evidentes: A Crise do Progresso, de G, Friedman, A Consciência 

Mistificada, de H. Lefebvre e Gutermann, A Condição Humana, de Malraux, autores 

americanos progressistas sob o ambiente do New Deal rooseveltiano, Por Quem Os Sinos 

Dobram e Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. 
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 O Brasil também deu a sua contribuição com obras que correspondiam a um grupo 

chamado de “Geração de 30”, no qual autores como Jorge Amado, José Lins do Rego, 

Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Amando Fontes, José Américo de Almeida e Rachel 

de Queiroz escreveram obras que foram denominadas de Romance regionalista social com 

ideologias marxistas, anti-latifundiárias e que traziam um projeto de revolução do 

proletariado. Esta situação social vinha refletir as bases econômicas em que o Nordeste se 

firmava neste período: cana-de-açúcar (Pernambuco) e cacau (Bahia). Neste ínterim, o 

movimento presencista ainda estava em vigência, mas já não conseguia conter o surgimento 

das idéias contrárias a ele e que repudiavam o seu caráter estético. É a este movimento 

antagônico que atribuem a denominação de Neo-Realismo. 

 
O Neo-Realismo caracteriza-se como um movimento literário de cunho 
eminentemente social. Retomando os processos ficcionais do realismo, 
embora sem grandes preocupações estéticas, os escritores desse 
momento literário português preocupavam-se mais em revelar as 
condições de vida das camadas sociais inferiores do que com a criação de 
verossímeis figuras romanescas ou com a urdidura de complicadas 
tramas ficcionais. Faziam, de fato, um novo Realismo e escreviam, ao 
invés do romance de personagem, o romance das classes (PAIVA, 1985, 
p. 69-70) 
 

 

4. FOGO NA NOITE ESCURA 

 

A obra Fogo na Noite Escura retrata a vida acadêmica dos Estudantes de Medicina da 

cidade de Coimbra, na época da 2ª Guerra Mundial, que tem uma sociedade dividida entre 

aristocratas, pequenos burgueses, pobres, funcionários públicos e operários. Elaborada em 

1943, com 41 capítulos divididos em 4 partes, escrita em 3ª pessoa com um narrador 

onisciente que nos conta a história por situações de seus personagens. A linguagem 
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utilizada é formal, mas com muitos jargões utilizados pelos alunos da universidade e 

palavras que denigrem a imagem uns dos outros: “- Fecha a janela, besta;” “Foge, Júlio! Foge, 

imbecil!” (NAMORA, 1971.p. 102 e 455). No início da obra, o autor faz uma descrição tão 

minuciosa de um corpo que está sendo utilizado na aula de Patologia, com tom frio, sem 

sentimento e nenhuma lembrança de que aquele corpo já teve vida, o que nos leva a pensar 

em sua experiência como médico e que falar sobre isso para Namora já não tem nenhum 

“tabu”. Essa minuciosidade em sua obra é digna de uma comparação às descrições de um 

Aluízio de Azevedo do Naturalismo brasileiro, como vamos exemplificar na passagem 

abaixo: 

Por detrás dos que desnudavam o relevo sanguíneo dos músculos, 
abrindo rasgões na pele esverdeada, outros bisturis e outras pinças 
esperavam a sua vez de ir mais longe, a desvendar planos inacessíveis, 
bainhas, cordões, tecidos e adiposos, todos eles de uma viscosidade 
abjecta. Deixa-se um corpo humano esclarecido até a pátria. Um braço, 
um crânio, um ventre estropiado – destroços que a carroça do lixo iria 
despejar mais tarde.(p.19). 

 

A mulher aqui tem uma importância maior que na geração anterior, pois ela 

participa ativamente em todas as ocasiões, acredita no coletivo e age para que ocorram 

mudanças, a personagem “Mariana” é o exemplo dessa mulher mais ativa, na obra ela é a 

responsável de conseguir assinaturas para o abaixo assinado do movimento em favor de 

um estudante na universidade, além de ser a namorada do personagem principal. O título 

da obra é bem instigante, mas só descobrimos o que ele significa no capítulo II da 1ª parte, 

a Juventude é o fogo na noite escura, mesmo que tudo dê errado e que coisas ruins 

aconteçam quando se é jovem, tem-se tempo de consertar os erros, mudar de opinião, de 

arriscar, de parar, voltar e recomeçar, mas quando o fogo se apaga tudo fica escuro, isto é 

na velhice, já não se pode fazer tudo que se quer e nem muito menos tentar transformar o 

mundo. A explicação quanto ao titulo fica bem explicita em uma conversa entre o 
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personagem Zé Maria que está enquadrado no grupo dos estudantes pobres e Carlos 

Nóbrega um escultor- operário que às vezes está bem financeiramente, mas a maioria delas 

passa necessidades: 

- Exagerar! O homem é extraordinariamente perspicaz para diagnosticar 
os seus primeiros sinais de decadência, embora o oculte ou minta a si 
próprio. No dia em que a carne pela primeira vez deixa de obedecer à 
febre do desejo... Ah, a juventude, meu caro! – E Carlos Nóbrega ergueu 
a voz e os braços numa apoteose. – A juventude é a única justificação 
que temos para a vida. Os problemas do mundo foram os homens 
exaustos e ressentidos que os inventaram ou provocaram. Mas a 
mocidade denuncia-os, salta-lhes por cima. Ah, Zé Maria: tenha a 
juventude as ansiedades e as dúvidas que tiver, ela será sempre um fogo 
na noite mais escura! (p. 38). 

 

Essa vivacidade e energia que a juventude tem e esse desejo de transformação foi 

caracterizado no jovem “Júlio”, filho de comerciante, que participa da pequena burguesia e 

tem a alma livre. Ele é contra certos parâmetros acadêmicos que podam e tolhem os 

estudantes fazendo com eles não dêem importância ao que está acontecendo ao seu redor e 

nem tome conhecimento do porque e muito menos tome partido por algo que é bom ou se 

ponha contra a algo que é ruim, buscando o melhor para todos. Júlio que é o contrário de 

tudo isso, funda com seus amigos a revista Rampa que tinha como objetivo criticar o que 

estava ocorrendo na sociedade e também obras de escritores da época. Para isso fez 

contatos com pessoas de Lisboa e obteve a ajuda de gente com mais conhecimento sobre o 

que ocorria do mundo como o jovem Tadeu, poeta que morou um tempo na França e a de 

um poeta mais velho chamado Augusto Garcia. 

Alguns integrantes da revista não gostaram muito da idéia de ter no meio dos 

jovens uma pessoa com mais idade, então Júlio muito sabiamente diz estas palavras que 

demonstram que a sabedoria do mais velho também é importante, pois só vem contribuir 

com o elemento força que o jovem tem. 
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- A poesia do velhote tem mais saúde, optimismo e frescura do que a de 
vocês todos juntos. O homem suporta uma carga de anos em cima dos 
lombos, mas as suas glândulas estão em boa forma. Leiam-no! 
Aprendam! E atirou para cima da mesa as últimas odes do poeta, 
coalhadas de sol e de seiva. (p.328). 

 

A Rampa chegou a ser acusada de ter objetivos subversivos e disseram até que de 

suas “páginas vertiam a baba maldita da Internacional Comunista”. Os professores ficaram 

abismados e em sinal de reprovação começaram a tratar mal os alunos. O jovem “Abílio” 

foi o primeiro a sentir isso na pele, foi na ocasião de um exame que o professor o tratou de 

maneira repulsiva sem motivo, quando foi perguntar o por quê o professor respondeu 

assim: 

- O senhor fez um bom exame, mas estou certo de que foi por acaso. 
Não acredito em estudantes que não cuidam apenas dos seus deveres 
escolares. [...] O senhor publicou umas patetices numa revista que gira 
por aí. Na Universidade, ou se estuda ou se fazem versos. Ainda está a 
tempo de escolher. (p. 346) 

 

Júlio chegou a ser convocado para dar depoimento sobre a revista, mas a polícia foi 

benigna e a Rampa nem se quer lançou seu segundo número, o autor faz-nos entender que 

foi porque ninguém foi repreendido o suficiente para dar uma maior importância a ela: “A 

Rampa acabara sem um mártir que a fizesse perdurar”. (p. 347). 

O ápice desse romance é na última parte quando um estudante tem uma discussão 

com o professor e um veterano escreve um artigo a favor do aluno dizendo que “A 

Universidades tinha sido ultrapassada. Impunha-se abrir-lhe janelas nas muralhas medievais, democratizá-

las, chamar os estudantes a participar também na sua gestão”. Depois deste artigo este veterano foi 

punido com a preterição de sua tese de doutorado, por causa disso Júlio e seus 

companheiros conseguem reunir os estudantes e fazem uma greve em prol de mudanças no 

sistema acadêmico, que não foi bem aceita pelos diretores e mandaram a guarda reprimi-los 

com violência. É neste momento que acontece a maior vitória de Júlio, pois, seu grande 
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amigo Zé Maria, o personagem pobre que durante a obra inteira se sente o coitado, que 

acha que essas idéias revolucionárias eram somente para quem tinha dinheiro e que não 

precisavam se preocupar com a vida, muda completamente de opinião começa a acreditar 

na idéia de lutar e de não se conformar com o ruim, manda Júlio, que já estava muito 

visado pela guarda, ir embora e fica na frente do levante sofrendo pela causa. 

Zé Maria já não tinha forças para gritar. Tinham-no atingido no olho 
esquerdo, na boca, no ventre; furava-o uma dor misturada com náusea. 
Por último, uma pancada na cabeça atordoara-o. Era o vácuo, onde se 
abria uma cratera imensa. Antes de perder os sentidos, correu-lhes sobre 
os músculos a carícia de uma paz havia muito desejada. Sabia que não era 
uma paz súbita, mas que só agora, conscientemente, soubera reconhecê-
la. 

 

Esse final coroa toda a obra porque mostra que toda a luta de Júlio o representante 

da força, da sabedoria da juventude, da mudança e da não conformidade, consegue fazer 

Zé Maria, o representante da juventude acomodada daquela época, despertar e agir para 

melhorar a vida não somente dele, mas do coletivo que eram seus amigos universitários e a 

partir deste particular que é só o começo transformar toda uma sociedade. 

 

5. CONFRONTANDO AS OBRAS 

 

Nas obras Porta de Minerva e Fogo na Noite Escura existem notáveis pontos de 

convergência. Os dois romances são em Coimbra, mais particularmente, na Universidade, 

na primeira os jovens estudam Direito e na segunda estudam Medicina; os personagens 

principais não gostam de estar na Universidade nem do comportamento das pessoas ao seu 

redor e também refletem sobre qual seria o papel dela na sociedade e na formação dos 

jovens, como nota-se nestas passagens: 

A meio do ano Bernardo tinha dado todas as faltas permitidas, e via-se 
obrigado às aulas. O despertador à cabeceira da cama, todas as manhãs o 
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acordava às nove horas, debaixo de uma tempestade sonora. Sentia-se 
fatigado e melancólico daquela sensação de tempo perdido que lhe 
davam as aulas. Considerava-as mais do que inúteis, prejudiciais (Porta 
de Minerva, p. 156) 
A minha estada aqui é um acidente, as férias de um vagabundo...[...]. 
Médico talvez. Mas o mais certo será raspar-me daqui um dia destes.Um 
curso enfia-nos cedo ou tarde numa engrenagem. Não é esta 
Universidade um viveiro tradicional de domesticados e de 
domesticadores? (Fogo na Noite Escura, p. 14)  

 

Também não gostam das praxes acadêmicas, inclusive Júlio salva Abílio de um 

trote:  

- O Caloiro é meu protegido. Acho que basta de palhaçada. Não 
admito que vexem com os meus amigos. 

- Amigo? Você chama amigo a um caloiro?! 
- Escolho os amigos como entendo. E, por mim, não costumo 

receber ninguém no meu convívio fazendo dele um bobo. (Fogo na Noite 
Escura, p. 63) 

 

A arte também é discutida nas duas obras, na segunda obra a abordagem, é qual 

seria sua utilidade e das pessoas que a faziam: “- Homens como Dostoiewsky não morrem. 

Ninguém morre quando a sua utilidade permanece.” (Fogo na Noite Escura, p.324), “Lá 

dizia o grande Tolstoi que as universidades não davam os homens de que a humanidade 

precisava...” (Porta de Minerva, p. 317). 

Quanto ao desejo de mudança da sociedade vimos que é mais forte na obra de 

Namora porque ele mostra as personagens que intencionam e agem a favor da causa 

política que movem, mas em Branquinho não, pois suas personagens não estão interessadas 

em participar ativamente dos acontecimentos políticos, ou passam por infrutíferas 

tentativas de se integrar nesse cenário. Bernardo passa por tudo a contra gosto e se sente 

liberto quando se forma, mas nunca pensou em lutar contra isso, fazer algo pra que sua 

estadia na universidade fosse menos torturante como Júlio fez convocando seus amigos 
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para luta e foi recompensado por seus feitos como está  relatado no final, nestas quatro 

palavras: – Foi uma bela vitória.  

Como ponto principal de encontro entre esses autores, notamos que o tratamento 

dado por Fernando Namora a Fogo na Noite Escura caminha para o estilo presencista, 

apesar de conter elementos próprios do Neo-Realismo, sua obra se faz notável entre as 

desse período, pois o autor não deixa de lado seu tratamento estético, não deixa que a obra 

seja vista do ponto de literatura documental e, tal como Branquinho da Fonseca, trabalha 

também o interior de suas personagens, a arte, e o cuidado laborioso com a escrita. É de 

fato nesses dos autores que a geração da Presença e do Neo-Realismo se tocam com maior 

harmonia, numa integração que soube aproveitar os conceitos que contribuíam, segundo 

cada geração, ao enriquecimento de seu trabalho. 
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O ESPAÇO EM MAU TEMPO NO CANAL: MARGARIDA 

 

Isabela Aparecida Lopes1 

 

 

A obra Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio, retrata, no espaço das 

ilhas dos Açores, uma história de amores desencontrados, de solidão e de esperança, 

em uma narrativa que denota a influência desse espaço na vida das personagens e no 

seu destino.  

A narrativa apresenta uma visão panorâmica da sociedade da época, das relações 

familiares, da geografia, da história, dos acontecimentos e das belezas naturais dos 

Açores. É, portanto, o próprio confinamento da sociedade e da natureza das ilhas e a 

imensidão do oceano que as cerca que se alargam e se aprofundam em estados de alma, 

tornando-se um microcosmo.  

A ilha, um pequeno ponto circundado pelo vasto oceano, reproduz o 

confinamento insular. A personagem que melhor reflete esse “sentir” açoriano é 

Margarida, que incorpora ambiente ilhéu, “discreto e feminino” (NEMÉSIO, 1998, p. 

100), para representar uma ânsia de ser continente, de estar em contato com o restante 

do mundo, embora seja confinada pela água salgada que a circula.  

Margarida não se confunde com as outras moças da ilha. Ao contrário, delas se 

destaca e evidencia a ânsia de viver que lhe vai à alma. Enquanto aquelas se preocupam 

somente com os mexericos e futilidades, ela preocupa-se com a vida, com a paixão e 

com as descobertas. 

                                                 
1 Mestre em Letras (Literatura Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (USP). 
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Sua figura é revelada pelo narrador como a necessidade da realização humana, 

como uma contestação, por isso não se prende somente a sua descrição física e moral. 

Por isso não pode ser comparada às outras mulheres da Horta, de meio mesquinho. 

Está além da futilidade e mesquinhez do meio social em que vive.  

Margarida é cercada de descrições detalhadas com vocabulário rico de 

pormenores, o que permite ao leitor perceber o significado das ilhas como cenário 

humano. Na composição da obra, Vitorino permeia dados históricos reais à sua criação 

literária. O próprio espaço geográfico é real e, com isso, real e imaginário compõem um 

cenário completamente verossimilhante.  

A linhagem de Margarida provém, pelo lado paterno, de uma família aristocrata, 

os Dulmos, e pelo lado materno, os Clarks, uma família inglesa. 

Porém, a aristocracia dos Dulmos e a riqueza dos Clarks estão por um fio em 

razão da ruína financeira a que o comportamento do pai os arrastou.  

Margarida leva, emblematicamente em seu nome o “mar”, enquanto sua avó é 

Terra. Compõe, então, em seu nome próprio a essência de Mar e Terra, a noção de 

confinamento dada pela terra e o desejo de imensidão, dado pelo mar. A obra une 

Margarida Clark Dulmo e Margarida Terra, neta e avó, já na Tábua de personagens, 

desde a aparência física, “D.ª Margarida Terra, mulher de Charles Clark, avó e sósia de 

M.” (NEMÉSIO, 1994, p. 14). Constatamos que ela tem o “jeito” da avó, “É a cara da 

avó, da D. Margarida Terra ... Dá, dá uns ares...” (NEMÉSIO, 1994, p. 96). 

Etimologicamente, Margarida vem do latim e significa pérola, ao passo que, na 

perspectiva de Nemésio, a sua avó Margarida Terra é também “a pérola do Faial, como 

se dizia na Horta” (NEMÉSIO, 1994, p. 158). Ela tornou-se, sob este prisma, centro 

místico, que alia os elementos antitéticos mar/terra e etéreo/profundo. Percepção que 
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se consolida, na visão de JG, suposto pretendente de Margarida, cujo amor pela jovem 

é “amor de um tímido”, nada mais do que uma dialética de “querer bem concebido 

como matéria de um mito, ligado à rocha das ilhas e às noites de mau tempo no Canal” 

(NEMÉSIO, 1994, p. 197). Para ele a pérola do Faial, imagem da perfeição, 

inalcançável, é rara e preciosa e, apesar de viver num meio mesquinho, não se deixa 

corromper, seu amor é “coisa para ter desfecho em outra vida” (NEMÉSIO, 1994, p. 

122). 

A despeito do amor do rapaz, Margarida acaba por excluir JG do seu mundo 

sentimental em razão de sua apatia, estagnação e inimizade das famílias, mas, antes, pela 

tibieza do jovem e sua incapacidade de desafiar o mundo em nome do amor. No fundo, 

Margarida sente-se ofendida pelo bom comportamento de JG, muito apegado às 

normas e, por conseguinte, incapaz de um gesto aventureiro, um rompante. Ela própria 

não tem “uma consciência muito clara do que a unia a João Garcia” (NEMÉSIO, 1994, 

p. 37) é apenas o despertar “de um não sei o quê”, pois “nunca tinha gostado de 

ninguém.” (NEMÉSIO, 1994, p. 40).  

Essa ligação entre as duas Margaridas se dá também pelo anel que a segunda 

carrega, “[...] o anel? ... É uma serpente... Os olhos são verdes... falta-lhe uma 

esmeralda...” (NEMÉSIO, 1994, p. 27), que pertenceu à avó e veio direto para as suas 

mãos, sem passar pelas mãos de sua mãe.  

A serpente cega, à qual falta um olho, uma esmeralda, reforça a união entre as 

personagens: dois olhos, duas vidas; o olho vazio é a avó morta, que se foi; o olho que 

ainda vê é Margarida. Por intermédio dessa peça entendemos que suas vidas se 

entrelaçam, mesmo porque Margarida nunca se preocupou em substituir a pedra, 

simbolizando que aceitou o anel e a vida que a unia à avó, simbioticamente. 
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A aproximação de ambas se consolida ainda mais por seu costume de, no 

Granel, dormir sempre na cama que fora de sua avó, “enfiar-se na cama que tinha sido 

da avó Margarida Terra” (NEMÉSIO, 1994, p. 73).  

O romance conduz o leitor a considerá-la fadada a seguir os caminhos trilhados 

pela avó, que não conquista a felicidade no amor. Margarida Terra fora apaixonada por 

seu primo Francisco Brum, mas casou-se com Charles Clark.  

O confinamento, porém, não é uma exclusividade das Margaridas, pois 

percebemos que o próprio espaço da ilha, por sua localização geográfica, confina seus 

habitantes. É fato que o acesso ao continente é difícil. A própria Margarida nos dá a 

nota deste estar confinada; é nela que podemos melhor notar o confinamento interior e 

uma necessidade de caminhar sempre em direção a um espaço exterior, aberto, como se 

assim fosse possível conter a sensação de confinamento, “Aqui abafa-se! Hoje nem há 

luz que preste na Doca. A Câmara poupa nos candeeiros.” (NEMÉSIO, 1994, p. 70), 

diz.  

Ressalta o confinamento espiritual de Margarida a sua freqüente sensação de 

“abafamento”, como, por exemplo, na casa da prima Dª Corina Peters: “Como sempre, 

pediu às velhotas que a levassem ao castanheiro – era em Agosto, e as salas abafavam 

debaixo dos tectos de maceira” (NEMÉSIO, 1994, p. 37). Até mesmo quando borda, 

“Margarida bordava no terraço” (NEMÉSIO, 1994, p. 39) e em seus momentos de 

introspecção, “Quis que se abrissem de par em par as portadas da janela sobre a quinta: 

sentia-se melhor” (NEMÉSIO, 1994, p. 246).  

Seu quarto, na quinta, fica nas torrinhas “no quarto pegado ao de Maria das 

Angústias. As „torrinhas‟ não eram verdadeiramente águas-furtadas, mas uma espécie de 
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andar mais curto que o corpo da casa e debruçado aos quatro ventos sobre as grandes 

abas dos telhados.” (NEMÉSIO, 1994, p. 36).  

  É ali que Margarida se sente menos enclausurada, pois o cômodo dava a 

sensação de liberdade e não parecia pertencer ao corpo da casa, tal qual sua dona. Do 

seu quarto, pode olhar pela janela e ver o universo. Enfatiza esta perspectiva, o fato de 

que fica acima dos outros aposentos da casa, está mais próximo do céu, onde o vento 

bate de todos os lados, entra pelas janelas trazendo um mundo de liberdade, o que 

aguça sua vontade de estar lá fora: 

 
 a casa e o quarto são marcados por uma intimidade inolvidável. (...) a 
casa vai da terra para o céu. Tem a verticalidade da torre, elevando-se das 
mais terrestres e aquáticas profundezas até a morada de uma alma que 
acredita no céu. Tal casa, construída por um escritor, ilustra a 

verticalidade do humano. (BACHELARD, 2005, p. 42) 
 

 O desejo de fuga, de ser levada, e a vontade de solidão, ficar fechada no quarto, 

são presenças constantes na simbologia que circunda a personagem, mais próxima dos 

ventos, do sopro e da brisa que entram pela janela, que “manifestam a „expansão das 

coisas infinitas‟ [levando para longe] o ser íntimo e [fazendo com que participe] de 

todas as forças do universo” (BACHELARD, 2001, p. 243)   

É nesse deixar-se levar pela paisagem exterior, pela sua paixão pela terra e pela 

gente do lugar, pelo seu amor pela ilha que podemos ler Margarida como “um não sei 

quê que nem parece ser deste mundo” (NEMÉSIO, 1994, p. 64) , que evoca a aventura 

alpinista que a levou ao cimo da montanha do Pico, lugar de onde avista as nove ilhas 

do Arquipélago e pode sonhar com a liberdade continental e consegue, enfim, satisfazer 

a “grande ambição da sua vida: subir ao pico do Pico” (NEMÉSIO, 1994, p. 39).   
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Podemos observar, em Margarida, a existência de um movimento espacial que a 

leva para cima e para baixo, num caminhar vertical, até mesmo em seus gestos, seu 

olhar, seu eu interior: “Além disso, o „alto‟ acontece ser sempre sinônimo de conceito 

de „longínquo‟ e o „baixo‟, do conceito de „proximidade‟. É por isso que um 

deslocamento é, afinal, um deslocamento para cima ou para baixo.” (LOTMAN, 1978, 

p. 364). 

 Perspectiva corroborada por Lotman, para quem a 

 
 coincidência do alto e do longínquo e a caracterização contrária do 
„baixo‟ fazem com que o „alto‟ seja a direcção de um espaço que vai se 
alargando: quanto mais alto se vai, mais o espaço é ilimitado; quanto 
mais baixo se vai, mais ele é restrito. (LOTMAN, 1978, p. 364-365). 

 

Também das alturas, agora pela janela de seu quarto, nas torrinhas, é capaz de 

avistar o Canal, o mar e o Pico: 

 
De uma janela traseira via-se a estrada, mas mal; só os tejadilhos dos 
char-à-bancs e as orelhas dos machos que à tarde, pela Feteira, iam 
para além de Castelo Branco. Das janelas do „calhau‟ descobria-se o 
Canal e o Pico (a cidade era um camarote de frente para aquele palco 
de todo o ano). O Canal e o Pico é uma paisagem recorrente, pois não 
é somente do quarto nas torrinha que se pode avista-los “A casa estava 
em silêncio e das janelas traseiras via-se o Canal” (NEMÉSIO, 1994, p. 
152).  

 

Por intermédio das janelas abertas, Nemésio faz a exploração crescente do 

espaço e, através de Margarida, personifica os anseios de todo o povo ilhéu. Tal qual os 

habitantes da ilha, Margarida ao olhar pela janela está mais próxima do exterior da casa, 

onde, na verdade, gostaria de estar. É assim que percebemos que a paisagem a preenche 

e que, para ela, estar lá fora significa estar mais perto da imensidão, da liberdade, de não 

se sentir trancada. Ali contempla o mundo e vive seu sonho de liberdade. A janela é 
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moldura para a paisagem, que permite observar a beleza que vem do exterior, que aguça 

ainda mais o desejo do devaneio. 

No decorrer da narrativa, a casa do Granel, antiga morada de seu avô Charles 

Clark, se abre para a visita do tio Roberto Clarck, de Londres, filho natural do velho 

Clarck e de Ana Silveira. Margarida fica incumbida de ir todas as manhãs vigiar o 

arranjo da casa. O ambiente, outrora fechado, dá lugar a uma nova vida pelas mãos de 

Margarida que abre a casa todas as manhãs e ilumina os cômodos fechados, dando vida 

e mobilidade ao que estava parado:  

 

... nunca estivera tão interessada por uma coisa como naquele salão 
escuro e fundo que não se abria há anos. As paredes revessavam 
humidade por detrás dos quadros pendentes, em que as feições dos 
retratos surgiam de tinta comida e de bofes fechados. Mas os móveis 
eram bonitos, ainda que com uma certa mistura. Havia bibelots velhos, 
coisas a mais. Margarida separava, explorava as gavetas, vinha soprar o 
pó (...) à varanda. (NEMÉSIO, 1994, p. 138).  

 

O espaço do Granel, fechado, úmido e escuro é desfeito por Margarida que, 

refazendo o ambiente simbolicamente com a abertura das janelas, deixa que o espaço 

exterior entre na casa. Essa necessidade de limpar, arrumar e dar cabo da penumbra e 

do enclausuramento se associa à sua própria necessidade de se libertar não apenas da 

casa em si, mas a própria Margarida, ilhada. As gavetas da casa, sempre fechadas, 

guardando a decadência familiar são abertas e reviradas por ela, que dá às coisas um 

novo valor. Roberto, filho da transgressão, uns dezessete anos mais velho, serve para 

dar sentido e vivacidade aos seus dias que, se assim não fosse, seriam monótonos e 

aborrecidos. Além de simbolizar a salvação dos Dulmos, Roberto, com hábitos, 

virtudes e vícios diferentes, funciona, também, como elemento perturbador da 
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(des)ordem estabelecida, embora, Margarida não havia gostado das artimanhas de seu 

pai para casá-la com o tio Roberto e resgatar a família do naufrágio econômico: 

 – Escuta o pai: o tio Roberto vem aí. Falo por falar... (...) Se ele te 
agrada, deixa...casa! que fica tudo em família... Margarida fitou o pai 
com um olhar trespassado, em que havia aço e dor. (NEMÉSIO, 1994, 
p. 78). 
  
Essa idéia doera a Margarida(...) servir-se dela e dos seus vinte anos 
como de um fiador bonacheirão, casá-la com um tio que vinha aí para 
o livrar de uma rascada. (NEMÉSIO, 1994, p. 130).  

 

Mas o tio surge para fortalecer seus sonhos e ocupar o espaço vazio de sua vida: 

“...fora uma surpresa para ela. Ninguém dava importância às suas opiniões – ele ouvia-a 

muito sério (...)”. Estranhamente, é ele quem a ouvia com interesse e “parava-lhe os 

olhos com a curiosidade de alguém que vê um bicho” (NEMÉSIO, 1994, p. 130), o que 

se contrapõe às vicissitudes de JG, que, sem atitude, dá início ao afastamento de seu 

lugar no coração de Margarida.  

Paulatinamente, tio Roberto vai se desvendando para Margarida. Cria-se entre 

ambos uma relação intelectual e sensível, que vai aumentando naturalmente e apagando 

o sentimento indefinido que ela nutria por JG. Conforme vai conhecendo melhor o tio, 

nota-se uma modificação na relação entre eles, sentimento indefinido, inconfessável até 

para a própria Margarida.  

Margarida sente-se tão bem perto dele quanto das pessoas mais simples, por 

isso vai, a contragosto da mãe, participar das festividades do Espírito Santo, festa de 

grande popularidade e devoção nos Açores: 

Toda a cena da festa do Divino Espírito Santo se passa num espaço aberto. 

Como Margarida está sempre à procura de espaços sem barreiras, onde se sente melhor, 

deixa-se descontrair e incorpora a atmosfera festiva do ritual.  
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Marginalizada em seu meio pelas suas idéias democratizantes, como convidada 

de honra, mistura-se ao povo e age como ele. O espaço onde se passa a festa do Divino 

Espírito Santo exerce a função de preencher vazios na personagem e compor um todo 

mais harmonioso, no seu interior e no exterior, uma vez que o todo dos espaços, de 

suas necessidades se amplia e se reorganiza num todo igualmente harmonioso. 

É por intermédio da sintonia e harmonia que Margarida transita no terreno de 

Manuel Bana que podemos compreender as suas necessidades de equilíbrio e 

estabilidade, que não encontra em sua família nem em sua relação obscura com JG.  

A sua movimentação espacial faz crescer a imagem do Arquipélago e a imagem 

da protagonista aos olhos do leitor. A ilha é finita, limitada em seu espaço, mas parece 

não ter fim, parece cortar o espaço ilimitado do mar, emergindo dele e fundindo-se 

com ele, de tal forma que a contemplação deste mundo confinado diante da imensidão, 

da amplitude, é vista por Margarida e em Margarida, pois o confinamento e a amplidão 

transformam espaço narrado e personagem em um único ser. 

O seu contato com o povo difere do de sua família, que, por mais afeição que 

tivesse pelos empregados, mantinha um tratamento do estilo patrão-empregado: firme, 

patriarcal e cheio de condescendências. Margarida não tem o mesmo comportamento e, 

quando vai ao encontro do povo, com os baleeiros, vai de encontro com suas próprias 

características, despe-se de seu falar aristocrata e culto que aprendeu em seu meio e se 

entrega à rudimentar sinceridade dos sentimentos primitivos e dos gestos primários que 

só entre os iguais se justificam.  

A jovem parece sempre querer “conversar” com o Canal e dele esperar uma 

resposta para os seus questionamentos. Por isso está em constante contato com ele, 

fazendo até mesmo com que os outros observem a sua fascinação: “Que diabo haverá 
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nesse Canal que te divirta tanto?” (NEMÉSIO, 1994, p. 296). Sua relação com o Canal 

vai se aprofundando a ponto de ele se tornar o responsável por seu destino, é ele que 

vai acabar decidindo a própria “escolha” de Margarida, se é que podemos dizer escolha, 

pois ao seguir o Canal não terá mais realmente escolha.  

Já em volta do leito de Manuel Bana, na vivenda dos Clarks, conhecida pela 

Pedra da Burra, no sítio de Campo Raso, a casa tradicional das vinhas queimadas do 

Pico, Margarida representa a “dedicação desligada de todo o interesse” (NEMÉSIO, 

1994, p. 285). É na casinha empestada das vinhas, que serve de enfermeira ao 

empregado instalado na adega “com seu largar profundo, a madre imensa, o peso de 

pedra chumbado à finura do fuso de rosca até o tecto, e os vastos canteiros de pipas 

irremovíveis e de tamanhos descrentes, era o porão.” (NEMÉSIO, 1994, p. 280).  

Vejamos, então como se dá a relação do caráter de Margarida com mais este 

espaço, o porão, que, segundo Bachelard, “é a princípio o ser obscuro da casa, o ser que 

participa das potências subterrâneas” (2005, p. 74). Entendemos que, Margarida, lá 

descendo, faz a sua incursão ao desconhecido que está por vir, já que é neste local que 

reside a peste. Seu contato com mais este espaço é descrito paulatinamente e começa 

quando ela apanha a vela para descer ao porão, mergulhando num mundo de mistério: 

 
 ... atravessava sempre à noite àquela arca de bafo com uma sensação 
de mistério. A escada era fraca e parecia descer de um portaló. Ela 
apanhava a saia numa mão, empunhava uma vela na outra; o seu passo 
furtivo agitava os ratos na falsa. E as sombras das pipas e dos madeiros 
velhos dançavam na parede tracejada da conta de milhares de canadas 
de vinho, embebidas no tempo como numa esponja oculta. 
(NEMÉSIO, 1994, p. 280). 
  

 

Mesmo com uma vela na mão, vê as sombras dançarem nas paredes. É para lá 

que seres mais lentos, menos saltitantes, mais misteriosos vão quando os donos das 
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casas chegam e, com isso, voltam ao silêncio da toca. Com seu ar de mistério, o 

cômodo encarna também os dramas humanos e, ao contrário do que se imagina, “o 

porão aumenta invencivelmente a realidade” (BACHELARD, 2005, p. 38). Assim, as 

escadas que a levam para baixo, nesta amostra de sua verticalidade, levam-na ao mesmo 

tempo ao desconhecido e à realidade, tornando-a sensível a essa dupla polaridade 

vertical da casa. Nessa relação de ambigüidade e de verticalidade do humano, a casa 

converte-se num ser da natureza. “É solidária com a montanha e com as águas que 

trabalham a terra. A grande planta de pedra que é a casa ... água dos subterrâneos. 

Assim vão os sonhos em sua grandeza sem limite.” (BACHELARD, 2005, p. 42).  

No porão, Margarida sonha e, em seu devaneio, sai das profundezas da terra e 

entra na aventura das alturas: 

 
Margarida então sonhou que ia a bordo de um grande paquete. (...) 
Mas (...) nem o grande vapor era mais que um grande porão cavernoso 
e cheio de breu. (...) Margarida pôde esconder-se numa espécie de cela 
a bombordo, com um crucifixo, uma lamparina de cápsula e um 
pronto-socorro no chão (NEMÉSIO, 1994, p. 286).  

 

A escuridão do porão cavernoso e a clausura da cela parecem prever o que 

acontecerá. Em seus sonhos “para lá daquela imagem ficava um fundão de coisas só 

sonhadas, que ela sentia desentranharem-se do seu pensamento pesado de sensações, 

dolorido e indistinto.” (MTC, 1994, p. 288). Mais tarde, quando aporta na ilha de São 

Jorge deflagra 

 
uma espécie de íntimo terror, uma impressão de que fora abandonada 
ao mais apartado de si mesma – àquela zona de imagens, sensações, 
pensamentos, em que o sentimento da sua própria unidade não 
conseguia juntar os pedaços doloridos em que se sentia destroçada. 
(NEMÉSIO, 1994, p. 362) 
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À Margarida, prendem-se as diversas ambiguidades: a ambiguidade da geografia, 

que desliza para o espaço místico; ambiguidade da linguagem, do falar erudito e 

popular; ambiguidade afetiva, que faz a protagonista oscilar, não apenas entre o amor 

pelo tio, ou por João Garcia, ou por André Barreto, mas entre a face salvadora familiar 

e a face desbravadora de mundos. São esses diversos planos de ambiguidade que 

compõem fusão de contrários, numa dialética entre o ser e o não ser, que insufla 

formas mais ricas de integração, nas quais misturam-se o real e o irreal, o aparente e o 

oculto, o dado e o suposto.  

É nesse microcosmo que o romance nos pinta Margarida como encarnação das 

próprias virtudes e enigmas dos ilhéus; sombria como os mormaços das ilhas e 

impetuosa como as ondas que a fustigam.  

A atitude de Margarida mostra-se mais uma vez marcada por uma viagem 

fantástica; “O vulto de Margarida, de pé numa pedra e de saia enfunada ao vento, 

interrogava o Canal.” (NEMÉSIO, 1994, p. 355). Em contato novamente com o povo, 

mas desta vez com os baleeiros, embarca para a mais perigosa aventura de sua vida, na 

qual vai viver mais intensamente a sensação de partir para o indefinido, sendo o próprio 

Canal que a levará rumo a sua sorte. 

Margarida em um pequeno bote, com cerca de 9 a 10 metros de comprimento 

por 1,5 a 2 metros de largura, usado para a pesca costeira da baleia, junto com ti Amaro 

de Mirateca e João da Cezilha, com o ar de quem vai ao canto da sereia, segue ao 

encontro das baleias:  

 
Margarida, agora embalada naquela surpresa de vento, vela, água e 
miragem de baleia, ia deixando-se levar. A canoa, à vezes adornada da 
manobra, roçava a borda no gume fresco e vivo do mar. As nuvens 
açorianas, a princípio paradas e aos pares, (Nuvens paradas, cor de 
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cobre, é temporal que se descobre), deslaçavam-se agora finas e leves, 
como se o Pico fosse um açafate de penas sopradas. Vinha de terra um 
cheirinho a figueira e a bafo de lava quente. (NEMÉSIO, 1994, p. 358). 

 

Margarida, como Afrodite na concha boticelliana, ou como a cratera do Pico, se 

ergue entre os baleeiros. A imobilidade de Margarida diante da cena descrita acima é a 

de quem observa e essa mesma imobilidade é compensada pela mobilidade das coisas 

observadas (vela, água, vento, baleia, canoa). Os movimentos destas comunicam certa 

animação aos elementos inanimados que seguem ao seu redor (Pico, açafate, terra, 

figueira, lava).  

Segundo Lins ambientação oblíqua exige personagem ativa, cujos atos fazem 

surgir o que a cerca, como se o espaço nascesse de seus próprios gestos. Por este 

prisma, podemos perceber que existe uma mescla entre a ambientação reflexa e a 

ambientação oblíqua e que muitas vezes o verbo ver, tão comum na ambientação 

reflexa, fica impregnado de energia parecendo ligado às coisas em movimento: 

 
A ambientação revela complexidade e engenho na medida em que o 
narrador, recusando a descrição pura e simples, tece ordenadamente 
espaço, personagem e ação. (...) ao caráter fluvial – e não lacustre – da 
linguagem, corresponde melhor um mundo móvel, ou, se imóvel, 
animado por uma força interior. (LINS, 1976, p. 85). 

 

Neste espaço rumo ao desconhecido Margarida não reage, deixando que a saga 

da baleia a leve à Urzelina na ilha de São Jorge: 

 
Um grande fragor abalara a águas vergastadas por uma cauda 
medonha; vira-se um corpo fantástico descer ao fundo do mar como 
um cruzador torpedeado. Depois aninhada e a tremer no fundo da 
canoa, com as mãos nos ouvidos como se preparasse para assistir uma 
batalha naval, Margarida só vira levantar-se um fumozinho dourado da 
linha (...) Assim Margarida atravessara, transida, mais de meio Canal de 
São Jorge, vendo voar a estibordo as últimas aparências nítidas de terra 
conhecida (...) (NEMÉSIO, 1994, p. 372). 
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No Canal, tecedor de destinos, a baleia a conduz para um destino sem piedade. 

Podemos aqui fazer uma analogia com a história de Jonas.  

Tanto na passagem bíblica quanto em Mau tempo no Canal, uma baleia se 

encarregará de fazer o destino triunfar sobre a vontade humana. A baleia, que 

acreditávamos estar levando Jonas à ruína na verdade o resgatou, como uma baleia 

também leva a personagem ao porto que lhe estava destinado.  

Margarida é, então, violentamente afastada de seu ambiente e conduzida para 

um espaço isolado, primeiramente na furna na costa de São Jorge e depois à casa do 

Barão da Urzelina, que podemos entender como um sepulcro que sela a separação de 

seu ambiente familiar. Podemos entender que a separação esteja intimamente ligada a 

uma espécie de morte simbólica quando evoca, ainda na furna, em meio à “dezasseis 

homens acolhidos com uma mulher e duas canoas àquele canto do mundo” 

(NEMÉSIO, 1994, p. 368).  Ela vê o tempo que ficou para trás, o tempo da mocidade 

que morreu na ilha de São Jorge. É a metaforização da vela em sudário que evidencia 

esse sentido de que tudo que está morto e embrulhado pode ser deitado fora, enterrado, 

e encerra um ciclo, como se pode perceber em casa do Barão da Urzelina. Na Urzelina, 

no isolamento agreste duma ilha de difícil acesso, o Barão mantém terras, gente e 

animais, num regime praticamente feudal com uma fortuna baseada na fabricação de 

queijos.  

Margarida, enquanto jovem casadoira dispõe de três hipóteses matrimoniais: 

João Garcia – aliança com a burguesia ascendente; Roberto Clark – repetir a aliança dos 

Dulmos com a burguesia inglesa; André Barreto – manter o privilégio do sangue 

aliando-se com um aristocrata açoriano. É a última hipótese que se transforma em 

realidade, o que significa que o conservadorismo triunfa, fato que acarreta a perda de 
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sentido profundo da viagem da descoberta de novos mundos que ela irá fazer, então já 

casada com André Barreto.  

Um novo espaço se abre em Margarida ao vestir a “vasta camisa que a baronesa 

da Urzelina lhe fora buscar a uma arca” (NEMÉSIO, 1994, p. 375), pois a vestimenta 

para Margarida é também a mudança para um novo mundo. Simbolicamente, essa 

mudança de hábito traduz o desprendimento da personagem, a separação de uma vida 

antiga para uma nova. 

Margarida ocupa o aposento que seria para as núpcias de André Barreto, como 

o barão tem o cuidado de falar: “É para que saiba como a gente já a estima! Este quarto 

está reservado para o casamento do meu André.” (NEMÉSIO, 1994, p.381), e com 

cuidado deixa que “tom[e] posse do quarto e da cama” (NEMÉSIO, 1994, p. 380), 

fatos que dão indícios claros da confirmação de seu destino. O quarto é isolado do 

restante da casa, o que simboliza a imensidão de sua própria solidão e confinamento. 

Não fora o isolamento suficiente, como André e Clara estão ausentes, fica entregue à 

autoridade e ensinamento dos barões.   

Assim, a mesma casa que lhe trouxe “os valores positivos de proteção” 

(BACHELARD, 2005, P. 35) lhe conduz aos rituais e ensinamentos de uma vida adulta, 

sobretudo no que diz respeito aos hábitos e comportamentos, a inicia no universo 

restrito dos barões, no espaço físico e social em que eles se movimentam, em que 

Margarida acabará, também, por movimentar-se. 

Após estas experiências no exílio de si, no encontro consigo, na busca de uma 

Margarida renovada. Diante daquele contratempo, porém, Margarida pode finalmente 

partir e perceber que a morte do tio Roberto já a desenganara de seu sonho. Refeita, 

sabia de há muito, que selaria núpcias com André ao reconhecer e aceitar que 
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... dormira num quarto destinado a ele e a noiva? [e seguia] ... presa às 
suas relações de família como uma mosca tonta à teia de aranha irisada! 
A morte do tio Roberto, em vez de a libertar de tudo tirando-lhe as 
últimas ilusões, não seria pelo contrário, a sentença de morte do seu 

ser? (NEMÉSIO, 1994, p. 450).  
 

A morte de Roberto é, igualmente, a representação da morte de um pedaço de 

Margarida, sepultado com o tio. Ali mesmo, entende que seu universo ideal se 

desmorona e é coberto pelas pás de terra que levam para a escuridão. Com Roberto 

morrem as esperanças de Margarida.  

Margarida é, sem dúvida, uma das personagens mais complexas do romance. 

Suas vontades e “obrigações” para com a família, permeadas pela dúvida e pela 

confusão emocional, conseguem catalisar a opinião de todos, revelando em sua 

plenitude e profundidade o drama humano: 

Mais tarde, durante a viagem no vapor San Miguel, Margarida vai sozinha até o 

convés do barco e, ao olhar para a própria mão “viu o seu querido anel, a serpente de 

ouro e esmeraldas que herdara directamente da avó Margarida Terra, sem chegar a 

passar pelo dedo da mãe” (NEMÉSIO, 1994, p. 493),  e nota que o marido mandou 

consertar e devolver as esmeraldas aos olhos da serpente. Num ímpeto, “...atirou o anel 

ao mar.” (NEMÉSIO, 1994, p. 494).  

Se o anel de serpente fora o talismã, cuja proteção simbólica dava forças a 

Margarida para procurar até encontrar o amor absoluto e a felicidade, atirá-lo ao mar 

representa um gesto simbólico de se lançar também ao mar, e renunciar aos seus 

desejos mais íntimos, aos anseios de vida que a moviam, à esperança verde da 

esmeralda que brilhava nos olhos da serpente. Não, não carregaria em seus dedos duas 

janelas verdes para o nada. 
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Derrotada, “sentia-se cega...cega como a serpente do anel que nenhum ventre 

de peixe levaria a mesa humana e que àquela hora jazia, como a cucumária dos abismos, 

no mais secreto do mar” (NEMÉSIO, 1994, p. 496). A heroína é a cucumária que 

deseja os abismos, pois não conseguiu vencer a fatalidade: entrega-se à solidão e, como 

o Édipo da tragédia grega, não consegue entender a própria vida. 

Com essas considerações, podemos entender como o espaço e os objetos que 

compõem o panorama espacial que circundam as personagens significam na 

constituição de sua identidade na obra. Margarida, ao final desprende-se de suas 

esperanças amorosas ao  se desfazer do anel. Alia-se, então, ao marido que o destino lhe 

traz, sem muitos questionamentos exteriores, mas com total insatisfação interior. Não 

se conforma simplesmente, mas, forçada, aceita a parte que lhe cabe. Está, então, posto 

que a simbologia criada desde o início da obra e a sua ânsia de estar livre e desbravar o 

mundo que assistia da janela de seu quarto podem ser entendidas como se entende a 

própria ilha: uma porção de terra, cercada de mar por todos os lados. 

Se, na vida real, muitas vezes não estamos certos se amamos ou não, se 

queremos ou não, se sofremos ou não, Margarida resume esta perspectiva, esses 

sentimentos e, envolta no espaço físico das ilhas, torna-se história de vida nesse 

romance elíptico que também nos mostra que nem tudo é preciso ser dito entre duas 

pessoas para adivinhar o que elas calam.  

Nossa análise mostra que, na personagem Margarida, o espaço, com todas as 

suas adversidades, interfere em suas escolhas e no seu próprio destino. O espaço a 

influencia a ponto de tornar-se parte dela. O mar e a terra lhe adentram a alma. Sua 

escolha, muitas vezes, não é determinada apenas pelo seu próprio querer, mas por uma 

circunstância, ou um destino, que foge ao alcance de seus desejos mais íntimos. A 
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personagem se constitui em (de) um espaço físico e simbólico e em um determinado 

momento histórico, e retrata a ânsia de viver a vida e enfrentar os problemas que 

surgem.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A MESTIÇAGEM NA LITERATURA ANGOLANA 

 

Isabelita Maria Crosariol 1 

 

Ainda que à primeira vista o conceito de mestiçagem pareça inequívoco, uma 

investigação mais aprofundada sobre o termo possibilita-nos perceber que o termo (assim 

como várias outras palavras a ele relacionados) apresenta não apenas o inconveniente de 

ser vago, mas também o de pressupor uma “mistura” ocorrida a partir do contato entre 

dois corpos puros. O elemento resultante desse contato, seria, portanto, “sempre impuro, 

heterogêneo, símbolo de uma desordem” (GRUZINSKI, 2001, p. 42). Apropriado pela 

visão raciologista, o termo implicaria a percepção de que, a partir da mistura entre as 

“grandes raças”, surgiram indivíduos híbridos, cuja condição ambivalente seria muitas vezes 

percebida negativamente.  

O termo “mulato”, por exemplo, já em sua etimologia (do espanhol mulo) traria 

implícito o tratamento animalizado dispensado ao filho de negro com branca ou de branco 

com negra . A esterilidade do animal, por sua vez, ajudaria, no século XVIII (por meio das 

teorias de Edward Long) a reforçar a crença de que os mulatos eram uma ameaça ao 

desenvolvimento populacional. Segundo a sua concepção, dois mulatos eram incapazes “de 

reproduzir sua espécie, prova de que pertencem ao gênero das mulas. Quando os fatos 

pareciam desmenti-lo, pois existem casais de mulatos com filhos, Long assegurava que o 

verdadeiro pai poda ser um branco ou um negro” (apud MUNANGA, 2004, p. 29).  

                                                 
1 Doutoranda em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-Rio). 
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O mesmo argumento de que os mulatos impediam o crescimento populacional 

nortearia, no século XIX, o pensamento de Gobineau. Segundo palavras do ensaísta 

francês: 

 
A esterilidade nem sempre existe nos casamentos; mas os produtos da 
raça gradualmente chegam a ser tão malsãos e inviáveis que desaparecem 
antes de darem à luz, ou então deixam rebentos que não sobrevivem. O 
que se observa em São Domingos é o superlativo desta situação: mas, em 
todos os lugares onde o sangue mulato tende a se espalhar e a dominar 
os outros elementos étnicos, observa-se situação análoga. É 
inquestionável que, antes de cinqüenta anos, todos os mulatos do Haiti 
terão desaparecido. No Brasil, acabamos de ver que um período de trinta 
anos roubou um milhão de almas.  (apud RAEDERS, 1988, p. 241).  

 

Todavia, se a condição ambivalente (nem branco nem negro) não raro culminou em 

um tratamento pejorativo dos mulatos, foi essa mesma condição que lhes possibilitou, em 

um contexto fortemente marcado pelo preconceito, um tratamento diferenciado em relação 

aos negros. Sendo a colonização portuguesa em África pautada por uma política 

assimilacionista, parecer-se branco, neste contexto – fosse em decorrência do fenótipo, das 

vestimentas, ou das novas práticas culturais incorporadas – era, para alguns desses 

indivíduos, estar um degrau acima. Dois contos da literatura angolana são bastante 

adequados para exemplificar essa afirmação: “A menina Vitória”, de Arnaldo Santos, e “O 

mulato de sangue azul, de Manuel Rui.  

O conto “A menina Vitória” foi originalmente publicado no livro Quinaxixe (1965) e 

posteriormente incluído na antologia angolana Prosas (1977), bem como na publicação 

brasileira Kinaxixe e outras prosas (1981). Ao discutir a mestiçagem em Angola, apresenta uma 

perspectiva que se opõe à apresentada pelo poder colonial. Se, na visão sustentada pelo 

Estado Novo durante a década de 1960 (época em que se desenvolve, nos dizeres de 

Francisco Noa, a chamada fase cosmopolita da literatura colonial), a mestiçagem soava 
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como um termo simples e claro que explicava a facilidade com que portugueses se 

misturaram aos povos colonizados, em “A menina Vitória”, a mestiçagem surge como 

prática complexa, que “não pode ser sempre abordada da mesma maneira, abstraindo as 

circunstâncias” (SANTOS, 2004, não paginado).   

Vitória, a jovem professora que dá título ao conto é mestiça e acredita que apagar as 

marcas de sua origem negra lhe ajudaria a ser mais bem aceita em um mundo cujos 

privilégios eram preferencialmente destinados aos brancos. Por isso, “renovava o pó-de-

arroz nas faces sempre que tivesse um momento livre, e durante as aulas gostava de 

mergulhar os dedos nos cabelos alourados e sedosos de uns meninos que se sentavam nas 

primeiras filas” (SANTOS, 1985, p. 83). Além disso, a professora formada na Metrópole 

expressava-se apenas em língua portuguesa, e repudiava qualquer menção em sala de aula a 

plantas e animais angolanos.  

Essa marginalização instaurada por meio da língua é nitidamente percebida no 

tratamento dispensado pela professora a dois alunos: Gigi e Matoso. A respeito do 

primeiro, o narrador nos conta que: 

 

Transferiram-no no meio do ano letivo para o colégio do Pucha Beatas, 
por causa dos piolhos da Escola 8 e da prosódia, em que os professores 
o achavam muito fraco. 
O Sr. Sílvio Marques, embora pouco exigente consigo em relação à 
pronúncia – trocava amiúde os vv pelos bb -, era no entanto muito 
cuidadoso a fechar as vogais. Ralhava severamente o Gigi sempre que lhe 
ouvisse algum desconchavo, ou então abria-lhe muito os olhos, o que 
significava o mesmo. Também os amigos dele, aos domingos, debaixo da 
mulembeira e entre uma ou outra jogada de sueca, comentavam as 
incorreções do Gigi. E sibilavam (alguns eram da Beira Alta), 
lamentando que a pronúncia do garoto se estragava, que era preciso 
afastá-lo da companhia dos criados e dos colegas dos musseques. Todos 
concordavam que era pena, porque ele já se podia considerar como um 
branco, embora D. Angelina fosse mulata, mas enfim... era senhora de 
princípios. O Sr. Sílvio ouvia-os atento, e considerava 
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conscienciosamente a crítica, porque afinal se tratava do futuro do seu 
secretário, como dizia referindo-se ao filho. (SANTOS, 1985, p. 82). 

 

Já na Escola 8, os professores percebiam que a pronúncia do menino de distanciava 

dos padrões metropolitanos. O pai e os amigos viam isso como um grande problema. 

Afinal, se na aparência Gigi era quase um branco, sua fala comprovava uma ascendência 

africana que devia, a todo custo, ser apagada. O que contava na caracterização de Gigi 

como branco era, portanto, o “tipo aparente, ou seja, a cor da pele associada a outras 

marcas sociais de classe” (MUNANGA, 2004, p. 126), e não a sua origem. Logo, se o 

ensino na outra escola não o havia transformado inteiramente em um branco, fazia-se 

necessário transferi-lo.  

Para o primeiro dia de aula no novo colégio, Gigi ganhou então “roupa nova, uma 

sacola bordada e muitos conselhos de D. Angelina, que se afligia com sua aparência” 

(SANTOS, 1985, p. 82). No fragmento citado fica nítido que, embora se reconhecesse 

como mulata, a mãe do garoto se incomodava com sua origem negra. D. Angelina havia 

incorporado o ideal de branqueamento sustentado e difundido pelo poder colonial, para o 

qual parecer-se negro era ser inferior. Em função disso, ela faria de tudo para 

embranquecer o seu filho, pois não desejava que ele fosse inferiorizado.  

Matoso, no conto, é a encarnação dessa inferiorização. Se Gigi, assim que entrou na 

sala, havia recebido um olhar de desconfiança da professora (provavelmente em 

decorrência de sua mestiçagem) e mandado para sentar em uma cadeira no fundo da classe 

após a primeira prova, Matoso, o “menino com cara de puco, a quem chamava cafuzo, por 

ser muito escuro” (SANTOS, 1985, p. 83), desde o início do conto é mostrado como um 

garoto frequentemente menosprezado pela professora. Nas aulas, permanecia calado e,  
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Vergado na cadeira, não tirava os olhos do livro, nem mesmo quando a 
menina Vitória se referia a ele, quase sempre com desprezo, ao 
recriminar outro aluno. “Pareces o Matoso a falar...”, “Sujas a bata como 
o Matoso...”, “Cheiras a Matoso...” – e ele guardava-se cada vez mais à 
carteira, transido por aqueles comentários impiedosos. 
Fora também transferido da Escola 8 e, mesmo no dia da apresentação, a 
menina Vitória não escondera a sua má impressão, com alusões veladas à 
sua bata de brim grosso. Porém o seu azedume cresceu quando, tempos 
depois, o Matoso lhe respondeu distraidamente em quimbundo. “O quê, 
julgas que eu sou da tua laia...!?” Daí por diante o seu nome era jogado 
pela aula com crueza, criando um símbolo maldito, que o Gigi mais 
tarde, atemorizado, reconheceu facilmente. (SANTOS, 1985, p. 82). 

 

Com o se pode perceber, ao assumir o discurso da colonização, Vitória desprestigia 

Matoso, e é por meio de um discurso antitético que a imagem de ambos é construída. 

Assim, enfatizando a diferença que há entre ela e o menino – “julgas que eu sou da tua 

laia...!?” (SANTOS, 1985, p. 82) –, a professora se coloca como superior, ao mesmo tempo 

em que anuncia a existência de dois universos distintos: o dos assimilados e o dos 

“indígenas”. Eis, portanto, a comprovação de que a assimilação não exclui necessariamente 

a segregação. Não ser assimilado (e, portanto, quase como o branco) é carregar a marca de 

uma distinção que aparta e marginaliza.  

Neste contexto, falar em quimbundo é atestar essa diferença que marginaliza, pois, 

como alerta Memmi, nas escolas coloniais, a história, a literatura, as artes e a língua do 

colonizador são a única medida empregada. Desse modo, caso um indivíduo queira “obter 

uma colocação, conquistar seu lugar, existir na cidade e no mundo, deve, primeiramente, 

aplicar-se à língua dos outros, a dos colonizadores, seus senhores [enquanto] no conflito 

interno que habita o colonizado, sua língua materna é humilhada, esmagada” (MEMMI, 

1989, p. 97). Todavia, após aprendida, essa mesma arma que oprime – a língua portuguesa 

– poderia ser usada em favor próprio, num processo semelhante ao que Matoso fazia em 
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seus textos, ou seja, angolanizando-os, mesclando termos em quimbundo com a língua 

portuguesa agora apropriada.  

Porém, receoso de que seus colegas caçoassem de si por conta das observações 

feitas pela professora, Gigi decidiu que a melhor opção seria não adotar as mesmas atitudes 

de Matoso. Não querendo receber o mesmo tratamento desumano do colega, começou 

então a policiar seu comportamento. Praticamente não falava, e “diminuía-se ainda mais 

para não ser notado, esforçando-se num mimetismo impotente para imitar os gestos dos 

meninos da baixa” (SANTOS, 1985, p. 83). Era a mímica do discurso aceito pelo poder 

colonial, portanto, que Gigi buscava, nem que para isso tivesse de renunciar às suas 

tradições, à sua língua, aos termos aprendidos com os amigos dos musseques. 

Matoso, por sua vez, embora seja descrito como submisso, revela, em suas atitudes, a 

resistência em relação ao poder opressor. Não era porque alguém não apreciava seus 

pintassilgos que gorjeavam e que debicavam cerejas amarelas que ele iria deixar de 

mencioná-los em seu texto. Igualmente mestiço, porém bem mais escuro, ele não via 

necessidade de embranquecer sua aparência e seu discurso. E às freqüentes ofensas 

dirigidas por Vitória não tinham mais nenhum efeito sobre ele que “já não se debatia, nem 

chorava. Apenas no rosto as suas feições endureciam sob a pressão dos maxilares 

contraídos. Exasperava-a” (SANTOS, 1985, p. 84). 

Gigi, porém, não tinha essa mesma consciência de Matoso, e sentia muito medo de 

enfrentar a professora. Por isso, considerava necessário entrar no jogo dela e evitar lembrá-

la de sua origem africana. Ao mesmo tempo, evitava a companhia de Matoso e tudo aquilo 

que desabonasse sua imagem. Um dia, contudo, após ler todo confiante uma redação sobre 

uma figura importante do Governo (que escrevera de um jeito que certamente iria agradá-

la), foi severamente repreendido. A partir daí, sentindo o corpo fraco e ciente de que não 
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adiantava mais se comportar como os meninos da baixa, o menino começou a se perguntar 

por que justamente ela queria humilhá-lo. “Ela que tinha carapinha. Ela que era filha de 

uma negra, pensou com furor” (SANTOS, 1985, p. 85-86).  

Tamanha era a sua revolta que ele nem sentiu a dor da palmatória, só a dor da 

humilhação e a “responsabilidade da sua condição, de que ele não tinha culpa, mas que 

queria aceitar mesmo dolorosa como as pulsações que lhe ressoavam nas palmas das mãos 

inchadas” (SANTOS, 1985, p. 86). De volta à cadeira, ele então chorou, porém, agora, 

tinha os olhos “orgulhosamente raiados de sangue, como os de Matoso” (SANTOS, 1985, 

p. 86). É, portanto, o despertar da consciência: momento em que Gigi percebe que por 

mais que tente parecer o outro, será sempre um quase. Sua alternativa é, pois, assumir-se 

com orgulho aquilo que é, e lutar para reivindicar seu lugar. 

Também em “O mulato de sangue azul”, conto de Manuel Rui publicado em 1974 

no livro do autor intitulado Regresso adiado, a discussão acerca da complexidade que envolve 

a mestiçagem em Angola é contemplada, por meio de um discurso que aliando o humor e 

ironia, narra as desventuras do protagonista Luís Alvim.  

Se ao nome de qualquer indivíduo estão atreladas as marcas de sua identidade é, 

portanto, o ideal de branqueamento que explica, acima de tudo, a identidade dessa 

personagem. Assim, em seu discurso, o mulato enfatiza a suposta origem nobre de seu pai 

(antigo funcionário administrativo de Benguela) ao mesmo tempo em que procura silenciar 

qualquer informação acerca de sua mãe, a negra Chitula. Já em seu convívio social, evita 

qualquer contexto em que se evidencie um contato com o mundo negro. Por conta disso, 

fez questão de cedo esquecer seus irmãos e irmãs mulatos, não freqüentava as farras de 

massemba nem as festas sérias em que negros e mulatos estivessem presentes e só comia a 

muamba (prato típico dos benguelenses) às escondidas.   
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De igual modo sua aparência revela a perseguição de um ideal branco. Como nos 

revela o narrador na apresentação da personagem: 

 

Sentado num dos bancos da gare, Luís Alvim espera. Tem a mala forrada 
a caqui no chão e, sobre a parte do banco que resta, um singular objeto 
embrulhado com tiras de papel – a bengala encastoada que fora de seu 
pai, antigo fundador da cidade de S. Filipe de Benguela. 
Luis Alvim enverga fato preto e mostra sapatos de verniz com tacões 
suinguistas já fanados e biqueira estreita deformada pela chateza dos pés. 
Tem esse jeito de se distinguir. Seu cabelo de mulato empasta-se num 
disfarce por camadas de brilhantina que alisam as repas maiores em 
pequenas ondas. Não tem cabelo que voa, mas de longe, com a clareza 
da pele e a carapinha escondida, tem sua maneira de cabrito ao menos. 
De perto, percebe-se o engano: carapinha sem liberdade e brilhantina 
escorrendo pelo risco. (RUI, 1977, p. 25-26). 

 

Assim como ocorria com a menina Vitória, do conto de Arnaldo Santos, que 

retocava sempre que podia o pó-de-arroz das faces, verifica-se aqui que o ser branco é 

tomado parâmetro. Nesse sentido, ambos os contos denunciam que, em meio a essa prática 

assimilatória supostamente capaz de integrar socialmente os negros, não é a diferença (de 

cor de pele, de costumes e de crenças) que explica uma possível incorporação desses 

indivíduos a uma elite com mais privilégios, mas sim a semelhança que eles podem  ter em 

relação a um modelo europeu.. Trata-se, portanto, de um elogio da mímica, da valorização 

daquilo que é “quase o mesmo, mas não exatamente” (BHABHA, 2007, p. 131) [Grifo 

original], ou seja, daquilo que parece branco, sem de fato sê-lo. Em contrapartida, tudo 

aquilo que fere o olhar do colonizador é repudiado, sendo a ele fixados inúmeros 

estereótipos. 

No entanto, se o poder colonial valorizava essa mímica, é adotando uma perspectiva 

contrária que as narrativas dos dois autores são concebidas. Desse modo, se no conto de 

Arnaldo Santos, Matoso é valorizado por sua resistência ao discurso colonial (do qual a 
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professora Vitória é reprodutora e, ao mesmo tempo, vítima) e Gigi é mostrado como 

aquele que decide adotar um a postura mais combativa, no conto de Manuel Rui, são 

justamente os problemas resultantes da afirmação exacerbada de uma origem branca que 

são enfatizados por meio do personagem Luís Alvim. Na narrativa, acompanha-se o 

percurso da personagem na busca de sua origem nobre que culmina na percepção do não-

lugar desse indivíduo na sociedade benguelense.  

Nos dizeres do narrador: “no interior há poucos mulatos e duas manias. Os brancos 

adiantam que o mulato é filho de uma nota de paus; os pretos sempre que um mulato 

arreganha, cospem que mulato não tem terra” (RUI, 1977, p. 31). Assim, se essa 

constatação já havia sido feita por Luís Alvim, no decorrer da narrativa, ela será de fato 

confirmada. 

Um momento bastante significativo para a obtenção desse efeito ocorre quando o 

mulato descobre que chegou à cidade um médico com o mesmo sobrenome que o seu. A 

partir de então, ele começa a pensar no modo com o iria se apresentar a “seu indiscutível 

parente, pois, como afirmava o velho Luís de Sampaio Costa Alvim [seu pai], em todo o 

Portugal, senão no mundo, só existia uma família possuidora de nome tão raro. Uma 

família que se distribuía por dois ramos, os de Bragança e os de Évora” (RUI, 1977, p. 38).  

Todavia, ao conversar com o médico, tem a revelação: não havia uma única família 

Alvim em Portugal, o médico era de Mortágua e seu pai era um lavrador, e não um nobre. 

É o momento então em que esse indivíduo percebe que não conhece praticamente nada de 

sua identidade e que afirmou o tempo todo ser algo que de fato não era. Ainda assim, 

prefere continuar afirmando uma origem nobre a reconhecer uma origem humilde. 

No entanto, ao contrário do que desejava Luís Alvim, as marcas de sua origem negra 

jamais poderiam ser apagadas, como atesta a narração do momento em que Xavier – 
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camionista mulato que, ao contrário de Alvim não renunciava as práticas negras – vê o 

corpo do amigo morto:  

 

Luís Alvim morrera. 
Fora encontrado com um balázio na cabeça, à beira da estrada..  
Viu Alvim, morto e vestido com um camuflado. Xavier contava sem se 
impressionar. Só um pormenor o arrepiava. Dentro do caixão 
improvisado, o cabelo de Alvim não estava com o dantes. Quando 
acharam o corpo, dizem, o mulato estava nu, com a cabeça manchada de 
sangue. Vestiram-lhe um camuflado e lavaram-lhe a cabeça, penteando o 
cabelo para trás, desbrilhantinado. Amarrafaram a cara de Alvim . Aquele 
não era o seu amigo de risco ao lado e cabelo de onda miúda. Pentearam 
mal o cabelo de Al vim. [...] 
Mulato de sangue azul que morrera no seu posto. Na tarefa de conciliar 
o onconciliável. De vazar o sangue da mãe, negra de Benguela, sabedora 
de histórias carnais antigas do tempo em que o povo sem  conta saía nos 
barcos para o mundo. De sobressair o sangue de seu pai da indelével 
mistura com o sangue que a mãe herdara de gente escrava. 
Ia longe Luís Alvim. [...] 
Do coração, ninguém teve pena dele. Nem brancos, nem mulatos, nem 
pretos. (RUI, 1977, p. 44). 

 

Logo, se, com o afirma Noa, a partir da década de 1950 e até a Revolução dos 

Cravos, observa-se na literatura colonial ambientada em África a existência de um discurso 

que tenta propagar a idéia de que a colonização portuguesa pautou-se por um modelo de 

democracia racial, o que os contos da literatura angolana mostram é nitidamente o 

contrário. Havia uma grande distância entre o que o poder colonial dizia e aquilo que ele 

praticava, posto que a seus olhos não havia indivíduos iguais. Enquanto brancos e 

“indígenas” eram assumidamente diferentes, o assimilado era tão somente a personificação 

da mímica, o “quase o mesmo, mas não exatamente” (BHABHA, 2007, p. 131) [Grifo 

original], para citar novamente Bhabha. 

Como confirma Maria da Conceição Neto, o tratamento igualitário nunca existiu de 

fato. Foi em decorrência das exigências da ONU que tal discurso foi formulado. Do final 
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do século XIX até meados do século XX, a ideologia colonial não usou de muitas sutilezas, 

e isso pode ser verificado em textos portugueses, nos programas escolares, na legislação e 

na literatura de ficção escrita a partir de uma perspectiva africana – como se pretendeu 

demonstrar com este trabalho. 
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GIL VICENTE,... [N]UMA MANADA D’ AMORES QUE NAM QUEREM 
CONCRUDIR: SOBRE O CÔMICO NA SERRA DA ESTRELA 

 

Jamyle Rocha Ferreira Souza1 

 

Gil Vicente introduz um teatro rico e diversificado na cultura ibérica, já que os 

redige nas duas línguas maioritárias da Península: castelhano e português. Embora já 

estudado por longa fortuna crítica, ainda carece de determinadas problematizações, dentre 

elas a análise sobre o cômico nos autos pastoris, objeto da nossa dissertação de mestrado. 

Sendo assim, nosso propósito é contribuir para aquele estudo com as reflexões que aqui 

apresentaremos, discutindo as situações em que se colocam os pastores diante da Corte e 

sua relação com o riso.  

A corte ri da personagem pastoril em que é visível a rusticidade, os hábitos simples 

que se contrapõem à ideia de civilidade propagada pela corte. Parece-nos quase unânime 

entre os críticos que do embate gerado entre a representação cênica da vida pastoril e a 

cultura cortesã as personagens pastoris fossem alvo de riso. Por outro lado, entre toda a 

crítica vicentina é interessante notar que são muito poucos ou quase inexistentes trabalhos 

que analisem os autos pastoris de Gil Vicente e sua relação com o cômico. Portanto, 

analisar os textos vicentinos que abrigam o pastor e sua relação com o cômico trata-se de 

um estudo importante que abre leque de possibilidades para a compreensão da figura que o 

autor propôs como sua marca registrada (BERNARDES, 2005). 

                                                           
1 Doutoranda em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Literatura 
pelo Programa de Pós-graduação em Literatura e Diversidade Cultural da Universidade Estadual de 
Feira de Santana, Bahia.  
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O riso e a figura do pastor são as duas linhas mestras do nosso trabalho, posto que 

nosso objetivo principal é investigar o cômico vicentino, particularmente por meio do topos 

do rústico na corte. Em planos específicos, tratamos de entender como se perfaz esse 

embate entre o rústico e o civilizado, na busca por compreender de que maneira se 

configura o cômico na linguagem e nas situações chistosas. 

Assim, quase sempre os pastores serão figuras cômicas, habitualmente por três 

motivos: o espaço cortesão que segundo o olhar do rústico é estranho; a língua do pastor 

vivamente contrastada com a da corte; e, as situações campestres ou as histórias contadas e 

vividas pelos pastores, demarcando a diferença entre o nobre e o pastor. A partir desse 

contraste entre ser nobre e ser rústico é gerado o cômico. 

Muitas reflexões teóricas sobre o risível são marcadas por essa ideia do contraste. 

Aristóteles definia o risível como uma desarmonia de pequenas proporções e sem 

consequências dolorosas (ARISTÓTELES, [s.d.]). Essa desarmonia sugere um contraste 

entre o que é e o que deveria ser. É por isso que, depois de Aristóteles, as reflexões em 

torno do risível são marcadas por uma ideia de contraste.  

Ivo Bender sugere em Comédia e Riso: uma poética do teatro cômico (1996) que existem 

dois elementos básicos para a comicidade vir à tona que terminam por se unirem em uma 

única e mesma categoria: as falhas. Os defeitos, falhas ou vícios anódinos apontados por 

Aristóteles e que não se revelam como possível ameaça a seu portador ou ao grupo 

participam da primeira categoria. Já o segundo elemento que favorece o cômico diz 

respeito a certo mecanismo ou rigidez presente nos atos, na linguagem, nas situações e 

mesmo nos homens, desenvolvido pela teoria bergsoniana. Bergson elucida: “o que a vida e 

a sociedade exigem de cada um de nós é certa atenção constantemente desperta, que 
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vislumbre os contornos da situação presente, e também certa elasticidade de corpo e de 

espírito, que permitam adaptar-nos a ela” (BERGSON, 1987, p.18). A simples percepção 

do automatismo, que o filósofo francês denomina distração da vida, demanda uma 

interferência imediata: o riso. “O que ela [sociedade] tem a temer é que cada um de nós, 

satisfeito em atentar para o que respeita ao essencial da vida, se deixe ir quanto ao mais 

pelo automatismo fácil dos hábitos adquiridos” (BERGSON, 1987, p. 19). A rigidez se 

traduz como um certo tipo de automação, relutante e teimosa, que acomete o indivíduo. 

Nas palavras de Bergson: 

 
Toda rigidez do caráter, do espírito e mesmo do corpo, será, pois, 
suspeita à sociedade, por constituir indício possível de uma atividade que 
adormece, e também de uma atividade que se isola, tendendo a se afastar 
do centro comum em torno do qual a sociedade gravita; em suma, 
indício de uma excentricidade (BERGSON, 1987, p. 19).    

  

 Essa excentricidade é o desvio, uma certa inadequação ao curso normal e retilíneo 

das coisas. Ivo Bender demonstra que “o desvio apontado identifica-se com a falha ou 

defeito que Aristóteles defende como marca do herói cômico” (BENDER, 1996, p. 57). 

Nesse ponto, o risível sublinha a corrupção de algo. Isso só vem confirmar como a figura 

do pastor por não corresponder aos hábitos da corte se torna risível. 

A peça que analisaremos, Tragicomédia Pastoril Serra da Estrela, diverte a plateia nobre 

por meio da linguagem, dos costumes e dos amores «que nam querem concrudir» dos 

pastores serranos Caterina Meyengra, Gonçalo, Felipa, Fernando, Madanela e Rodrigo. O 

cômico se apresenta através de uma situação, um discurso, um jogo de cena, de modo que 

a linguagem exerce papel fundamental. O mestre Gil em Serra da Estrela “nacionaliza” o 

estilo rústico na Literatura Portuguesa uma vez que seus primeiros autos são inspirados e 

feitos segundo o modelo da tradição castelhana. Os pastores em Serra da Estrela falam a 
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linguagem rústica portuguesa, criada pelo dramaturgo português. O tema da oposição é 

patente e a adequação verbal faz-se necessária para evidenciá-lo. A linguagem rústica dos 

pastores agrega uma estratégia contrastiva que opõe os mundos do campo e da corte. Já 

pressupunha vários críticos que Gil Vicente tirou efeitos cômicos dos contrastes 

linguísticos. É o caso da personagem-tipo do pastor que através do falar rústico põe em 

xeque a língua oficial da corte versus a língua rústica. 

Gil Vicente consolida em Serra da Estrela a toponímia da linguagem rústica 

portuguesa. A região beirã é a escolhida pelo Gil que faz os aitos a el rei para demonstrar seu 

interesse literário pelo estilo rústico. Serra da Estrela é auto em que Gil Vicente canta a Beira 

como metonímia do espaço rústico de seus pastores: 

 

ir a Coimbra assi inteira 
em figura de pastora 
feita serrana da Beira 
como quem na Beira mora (TPSE, v.v. 7-10). 

 

São da Beira o homem rústico que o povo lisbonense conhecia através da figura do 

«ratinho»2. A pastora que começa o auto é a Serra da Estrela, região da Beira. O espaço é 

personificado e tem a extensão e a aparência de uma pastora. José Camões acrescenta que 

“é uma alegoria por corpo metafórico e palavras metonímicas. O corpo é o espaço” 

                                                           
2 Paul Teyssier afirma que “muitos dos criados que afluíam a Lisboa na primeira metade do século 
XVI – os chamados ratinhos2 – eram beirões” (TEYSSIER, 2005, p. 210-211). Oscar Pratt elucida 
que a migração lisboeta de serranos nortenhos influiu no meio social de Lisboa, os traços étnicos e 
linguísticos da gente do Norte do país “tornavam-se sempre alvo das ironias populares” (PRATT, 
1970, p. 57). O beirão, portanto, para Gil Vicente e seus contemporâneos, era o tipo rústico sem 
educação, motivo de riso e chacota. Teyssier acrescenta que “quando se queria localizar o camponês 
no que era mais característico nele, quando se procurava a terra mais rústica, mais arcaica, mais 
isolada, era na Beira que se pensava em primeiro lugar” (TEYSSIER, 2005, p. 211). Desse modo, 
Beira, na época vicentina, era um lugar de referência da gente rústica que Gil Vicente não deixou de 
considerar. 
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(CAMÕES, 1993, p. 4). Serra da Estrela se apresenta e anuncia o auto, todo ele 

comemoração do nascimento da Infanta Maria, mas só no princípio e no fim é referida a 

circunstância que se festeja.  

A pastora Serra apresenta o assunto do auto: o nascimento da princesa. É um 

trecho lírico feito para homenagem: «ũa rosa imperial / como a mui alta Isabel / imagem 

de Gabriel / repouso de Portugal / seu precioso esperável / bem sabe Deos o que faz» 

(TPSE, v.v. 26-31). Atente-se para o fato que o rei D. João III e a rainha Dona Caterina 

queriam muito um filho homem para a sucessão da coroa portuguesa. Por isso, a pastora 

Serra diz, em tom de conformismo, no final do seu monólogo, com o nascimento de uma 

menina: bem sabe Deos o que faz (TPSE, v. 31). Contudo, o que mais nos interessa é a cena 

dos amores desencontrados com muitos recursos cômicos explorados. 

Serra da Estrela versa sobre o tema dos “amores desencontrados”. O amor idílico é 

transposto para outra tonalidade, deslocando-o e tornando-o cômico. O tema da intriga 

amorosa constrói-se sobre os paradoxos do amor louco. Óscar Lopes vê o cômico do sem-

sentido nesses enredos bucólicos. Ele afirma que “[...] os pastores vicentinos, tais como os 

das éclogas clássicas, também por vezes petrarquizam, também se desentranham em 

contradições sentimentais, para que o amor revele a sua universalidade ou essencialidade 

humana” (LOPES, 1970, p. 87-88). Miller acrescenta que “estas cenas parecem-[lhe] ser 

burlescas ou paródias do amor idílico das obras pastoris da época clássica e da Renascença 

italiana” (MILLER, 1970, p. 89). Serra da Estrela estabelece o quadro de «ũa manada d’ 

amores / que nam querem concrudir» (v.v. 121-122):  

 

 Quer casar com Têm-no/a casado/a  Casa com 
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gosta de comprometeram-no/a 

Gonçalo 

Felipa 

Catalina 

Fernando 

Madanela 

Rodrigo 

Madanela 

Cortesão 

Fernando 

Catalina 

 

Felipa 

Catalina 

 

Gonçalo 

diz Felipa que ele lhe 

pediu em casamento 

Catalina 

Rodrigo 

Gonçalo 

Madanela 

Fernando 

Felipa 

                    (CAMÕES, 1993, p. 8 ) 

    

Retoma-se um modelo já ensaiado em Pastoril Português, um passo de três pares. 

Mas, como o quadro demonstra, num enredo mais complexo e produtivo: Gonçalo ama 

Madanela; Caterina prometida a Gonçalo, ama Fernando, o galanteador; este diz querer 

casar com Caterina, mas diz Felipa que ele lhe pediu em casamento; Rodrigo ama Felipa; 

esta e Madanela têm aparentemente mais altas vistas; Madanela não quer casar «em toda a 

Serra de Estrela», e Felipa deseja um cortesão «com pantufos de veludo e ũa viola na mão». 

Para exprimir os amores desencontrados, a fala de cada pastor revelará elementos 

rústicos numa emoção extrema e desejos não concretizados. Cada personagem ao entrar 

cantará uma cantiga que diz respeito a sua história, resumindo-a ou até mesmo 

antecipando-a. Desse modo, são seis pastores e seis as cantigas que têm a ver com a 

situação que cada personagem vive. O quotidiano pastoril favorecerá o efeito de inclusão 

de cada pastor na trama. O efeito cômico está sempre presente nessa história longa, escrita 

em versos. Demonstrar-se-á alguns exemplos onde o cômico é mais acentuado pelo embate 
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entre cortesão e rústico. A começar pela pastora afazendada da Serra, Felipa, que abre o 

episódio, se diz filha de um juiz, e sonha com amor cortesão:  

 

Felipa: Quando vejo um cortesão 
            com pantufos de veludo 
            e ũa viola na mão 
            tresenda-m’ o coração 
            e leva-me a alma e tudo (TPSE, v.v. 441-445). 

 

O cortesão corresponde para Felipa ao desejo de assimilar a cultura cortês. O 

homem da corte é o seu ideal de amor, uma vez que ela se impressiona por um bom 

tangedor de viola, como convém a todo homem nobre, saber trovar e ser dado às letras, e, 

ainda, com «pantufos de veludo3». A pastora Felipa deseja esse homem cortês e elegante, 

mas acaba casando com um pastor, conservando, assim, seu lugar na hierarquia. 

O código amoroso cortês está associado à sua maneira de portar. O homem que 

sabe se conduzir na arte do amor sabe se vestir, portar à mesa etc. Peter Burke acrescenta 

que “o cortesão era, ou devia ser, imediatamente reconhecível pelo seu porte e pela 

linguagem do seu corpo, que se revelava no modo de cavalgar, andar, gesticular, e (talvez 

acima de tudo) dançar” (BURKE, 1991, p. 110). A pastora Felipa almeja esse homem 

cortês, galante e trovador4. Por isso, despreza a corte que o pastor Rodrigo lhe faz: 

«Rodrigo já tu começas / tu tens das mais vãs cabeças / nam quero ser descortês» (TPSE, 

                                                           
3 Recorde-se que veludo é um tecido nobre o que faz ser um marco distintivo (MARQUES, 1981). 
4 A. H. de Oliveira Marques elucida que existia um ritual no amor aristocrático: “nas declarações de 
amor, nos votos formulados, nos lamentos e nos desesperos, procurava sempre esconder-se sob 
um hieratismo requintado ou um convencionalismo de salão. Entre a expressão do amor e a 
galantaria, havia pouca diferença. «O amor era concebido à maneira provençal, como um «serviço». 
O cavaleiro «servia» a dama pelo tempo necessário para merecer seu galardão. Consistia este serviço 
em dedicar-lhe os pensamentos, os versos e os actos; em estar presente em certas ocasiões; em não 
se ausentar sem licença; etc” (MARQUES, p. 111, 1981). 
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v.v. 404-406). O cômico verbal se instala na intriga amorosa. Felipa assegura que se casará 

com o cortesão e Rodrigo retruca: 

 

Se casasses com pação 
que grande graça será 
e minha consolação 
 
que te chame de ratinha               
tinhosa cada mea hora               
inda que a alma me chora              
folgarei por vida minha   
pois enjeitas quem t’adora.               
e te diga: tir-te lá             
que me cheiras a Cartaxo.               
Pois te despreza do baixo               
o alto t’abaxará (TPSE, v.v. 429-440). 

 

Nessa estrofe vê-se a diferença entre o pastor e o nobre mais acentuado. «Pação» 

(paço, palácio) e «ratinha» (apodo injurioso entre os serranos beirões) eram termos 

antônimos. A ênfase da fala de Rodrigo é que há uma diferença entre o amor cortês e o dos 

plebeus. A ideia de casamento entre um cortesão e uma pastora seria motivo de «grande 

graça». André Capelão, em Tratado do Amor Cortês, salienta que o rústico não é validado 

servir na corte do Amor, pois são grosseiros e rudes. Embora eles possam ser incitados 

pelo amor, não convém iniciá-los na arte de amar (CAPELÃO, 2000). Assim, ao rústico 

associa-se a incapacidade de seguir as regras do amor cortês, um elemento de distinção da 

classe nobre. Compreende-se que o pastor é visto como vilão e rústico. Portanto, rude de 

comportamento, inclusive na arte de amar. Um dado importante está no verso 438. 

Gonçalo usa a palavra «Cartaxo» para identificá-lo. Parece-nos coerente a definição de 

Álvaro Júlio Pimpão no seu glossário da peça. Ele designa «Cartaxo» como «coisa vilã», e 

não relacionado ao vinho da região do mesmo nome. O verso então poderia ser entendido 
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como «que me cheiras a coisa vilã» (PIMPÃO, 1963). Gil Vicente classifica, assim, na fala 

de Rodrigo dois estamentos sociais: o rústico (ratinho/vilão) e o nobre (cortesão/pação). É 

outra razão que nos faz crer que o autor tinha consciência que o gênero pastoril era 

essencialmente cômico, pela rusticidade dos sentimentos, linguagem e costumes dos seus 

pastores. 

Gonçalo é outro pastor que faz parte do enredo da intriga amorosa. O pastor diz 

que vem da corte, ou, pelo menos de Coimbra. Na sua ausência, seu pai fez seu casamento 

com à pastora Caterina. No entanto, ele deseja a pastora Mandanela que parece não querer 

casar:  

 
Gonçalo torna a lavrar 
porque eu nam hie-de casar 
em toda a Serra d’Estrela 

                            nem te presta prefiar (TPSE, v.v. 371-374).    
  

Não se sabe ao certo se Mandanela não quer casar ou ela, como Felipa, deseja um 

marido cortesão. O certo é que pastor Gonçalo a tem como objeto de sua paixão: 

    
eu trago na fantesia 

de casar com Mandanela 
mas nam sei se querrá ela 
perol eu bofé queria (TPSE, v.v. 123-126). 

 

É de notar a caracterização lírica dado ao pastor pela sua paixão e seu amor. O 

aspecto rude aqui parece quase não existir, a não ser pela linguagem rústica em palavras 

como «bofé» (a boa fé), «perol» (todavia, no entanto). Gil Vicente usou esses traços da 

linguagem rústica com fins cômicos, à medida que demarcava seus personagens pastoris 
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como rústicos. A glosa amorosa de Gonçalo tem a rudeza da linguagem, embora ele 

demonstre sentir o amor e sofrer por ele:  

 
Que rezão me dás tu a mi  
pera nam casar comigo? 
eu hei-de ter muito trigo 
e hei-te ter a ti 
mais doce que um pintisirgo 
 
nam quero que vás mondar 
nam quero que andes ó sol 
pera ti seja o folgar 
e pera mi fazer prol. 
queres Mandanela? (TPSE, v.v. 361-369) 

 

Gil Vicente não explora só o amor rudimentar dos pastores, demonstra que o 

pastor é também vítima da força do Amor e de seus galanteios. A representação imagética 

utilizando referencial de uma ave «pintisirgo» identifica o cuidado amoroso de Gonçalo por 

Mandanela5. Nas cantigas e romances medievais e renascentistas, de origem cortês, há, com 

frequência, a imagem da ave como símbolo amoroso. Porém as aves nobres são a cotovia e 

o rouxinol, aves canoras da madrugada. Na Literatura Portuguesa, de uma maneira geral, é 

ao rouxinol que compete a imagem amorosa. Almeida Garret, por exemplo, dedica, nas 

Viagens na minha terra, atenção à “Menina dos rouxinóis”. Gil Vicente usa uma ave 

diferente, o pintassilgo, que é ave diurna, mais compatível, portanto, com os trabalhos no 

campo. Evidencia-se, assim, a oposição serra/corte.  

Em outro momento do auto, o pastor Gonçalo se revela ríspido e grosseiro. No 

espaço de tempo em que esteve em Coimbra, casaram-no com Caterina: «Pois já tu cá és 

casado / nega que esperam por ti» (TPSE, v.v. 136-37). Mas ele não a deseja. Vê-se seu 

sentimento de rejeição nos versos abaixo:  

 

Antes me queime mau fogo 
nam vem a Meigengra a conto                

                                                           
5 «Pintisirgo» é uma das formulas populares  com que se designa o pintexilgo ou pintassilgo (PIMPÃO, 

1963). 
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que é descuidada perdida            
traz a saia descosida                
e nam lhe dará um ponto.                
oh quantas nemigalha              
e por dá-me aquela palha                
é maior o riso qu’ela                
varre e leixa o lixo em casa          
come e leixa ali o bacio          
cada dia a espanca o tio          
nega porqu’é tam devassa (TPSE, v.v. 147-159). 

     

Os versos são notáveis pelo descontentamento que desenvolvem o tema do 

aborrecimento amoroso. Palavras como «descuidada», «descosida», «perdida», «leixa», 

«devassa» indicam o sentimento de hostilidade do pastor Gonçalo. Segundo Gonçalo, 

Caterina traz a «saia descosida»6 o que pode dar indícios de descuido, mas também de 

sensualidade. Atente-se que Gonçalo fala de uma ausente. Caterina não está em cena. Ele 

descreve a personagem. O espectador não a vê, pelos menos por enquanto. Ele ainda fala 

que tem muitas «nemigalha» (lêndeas). E fica a nossa curiosidade: Quando aparece em cena 

teria Caterina entrando com a «saia descosida»? Seria realmente Caterina uma «descuidada 

perdida» com a cabeça cheia de «nemigalha»? Não dispomos dessas informações 

extratextuais. Mas certamente a fala de Gonçalo deve ter feito sorrir os espectadores. 

Gonçalo diz não querer Caterina, mas ela também não o deseja. Caterina deseja Fernando e 

não fica nada contente com as declarações de Gonçalo. Diz Caterina no diálogo com 

Felipa: 

                                                           
6 No mundo medieval, o termo saia designava a veste feminina trazida sobre a camisa. De acordo 
A. H. Oliveira Marques: “As saias femeninas chegavam até os pés e eram semelhantes a vestidos, 
inteiriços, ajustados à cintura por cintos ou cordões. Em meados do século XIV, passaram a dividir-
se em duas partes emendadas, um corpete ajustado a que era costurada a parte inferior, franzida, 
podendo ser cada uma de cor diferente. Este novo feitio dispensava o uso de cintos e cordões. No 
fim da Idade Média, a saia já era semelhante a um vestido. As mangas eram compridas e justas, 
alargando-se nas pontas. As referência a saia nos autos vicentinos não permitem decidir se 
equivalem ao vestido atual ou se à veste feminina que vai da cintura para baixo” (Marques, 1981, p. 
49). 
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Inde bem por minha vida 
porque eu mana sam perdida 
por Fernando de meu tio 
s’eu com ele nam casar 
d’amores m’ hei-de finar 
aborrece-me Gonçalo 
como o cu do nosso galo 
nam no queria sonhar (TPSE, v.v. 197-204). 

 

Vemos reminiscências do amor cortês no ambiente pastoril em que a pastora 

através das angústias que exprime, sente o amor e sofre por causa dele: «s’ eu com ele nam 

casar / d’amores m’ hei-de finar». Por outro lado, fala com indignação e aborrecimento do 

pastor Gonçalo. O rebaixamento vocabular leva vantagem ao cômico. A imagem que 

Caterina faz referente ao corpo deve ter suscitado riso: «como o cu do nosso galo». Bakhtin 

afirma que a representação carnavalesca do corpo é uma das manifestações do universo do 

Carnaval, a que ele chama “realismo grotesco”. Esta concepção estilística e temática é 

centrada nas imagens deformadas e exageradas do "baixo corporal", das partes inferior do 

corpo7. Em vários passos da obra vicentina vê-se um vocabulário grosseiro, motivo de riso 

e de que não escaparam os pastores.  

A cena que se segue é a desconfiança de Caterina em relação a Fernando. Ela esta 

prometida a Gonçalo, mas quer Fernando e, curiosamente, Fernando também a quer. No 

entanto, ele promete casamento a Felipa. Está feita a intriga amorosa que pode ver-se nos 

versos abaixo:  

 

                                                           
7 Bakhtin ainda acrescenta que o corpo apresenta-se em estado de modificação, em metamorfose, 

em constante relação com a terra e com a contínua dinâmica do estágio da morte e do nascimento, 

gerando-se, assim, o caráter ambivalente, os dois eixos da transformação, o negativo e o positivo 

(BAKHTIN, 1996). 
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Fernando: Catalina, Catalina assi 
                 Tolhes-m’ a fala Catalina 
                 Olha ieramá pera mi 
                 pois que me tu sés assi 
                 carrancuda e tam mofina 
      Canta: quem te disse mal de mi 
                 Com que olhos me olhaste etc. 
 
 Caterina: Dize rogo-te Fernando 
                 por que me trazes vendida 
                 se Felipa é a tua querida   
                 por que me andas enganando? 
Fernando: Eu mouro tu estás zombado  
Caterina:  Oh que nam zombo Jesu 
                 nam casavas co ela tu? 
Fernando: Eu estou dela chufando. 
                 Catalina esta é a verdade 
                 nam creas a ninguém nada 
                 que tu me tens bem atada 
                 alma e a vida e a vontade. 
Caterina:  Pois que choraste co ela 
                 nam há i mais no querer. 
Fernando: De chorar bem pode ser 
                 mas nam chorav’eu por ela (TPSE, v.v. 258-280). 

 

O tema do diálogo é a infidelidade de Fernando que, pelo visto, namorava com as 

duas, Caterina e Felipa. O pastor tem um discurso de galanteador e parece não querer se 

comprometer com as suas conquistas. Pode-se notar que o uso de palavras como 

«carrancuda», «mofina», «vendida», «enganando», «mouro», «zombando» criam uma 

atmosfera de desconfiança e insegurança. No quadro dos amores loucos pastoris, Gil 

Vicente leva o tema do Amor e seus perigos para o ambiente rústico, como demonstra a 

fala da pastora Caterina:  

 

Oh quantos perigos tem 
este triste mar d’ amores 
e cada vez mais são maiores 

as tormentas que lhe vem (TPSE, v.v. 314-317). 
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O dramaturgo português, por conseguinte, em muitos momentos segue a tradição 

medieval quando nos oferece o pastor como uma figura paralitúrgica. Não obstante, não 

deixou de olhar para a Renascença, partindo do tema tradicional em que o amor profano 

era a motivação principal. O pastor perde a sua ingenuidade e, em alguns momentos, é  

ridicularizado pela sua rudeza de costumes. Desse modo, o elemento pastoril em Serra da 

Estrela vem dum desejo de dar representação realista à vida quotidiana dos pastores e seus 

amores, pode-se dizer, uma caricatura do matrimônio da Serra. Haja vista um contraste 

com o matrimônio da benção, generalizado na corte. 

De início, não se vê uma unidade da intriga amorosa, mas é a figura de um ermitão 

que entrará para resolver esses amores desencontrados. Nessa cena vê-se o tom satírico que 

Gil Vicente não deixou perder de vista. Os pastores têm na figura do ermitão uma solução 

para seus amores desencontrados. Essa é a diferença central entre Pastoril Português e Serra da 

Estrela. Em Pastoril Português, o problema não tem solução, já em Serra o Ermitão tira da 

manga três papelinhos escritos e os dá aos pastores para que cada um tomasse sua sorte. 

Com a intervenção do eremita, os casamentos celebram-se da seguinte forma: Rodrigo 

casa-se com Felipa; Fernando com Madanela e Gonçalo com Caterina. 

Serra da Estrela é recheada de elementos cômicos que não se esgota neste texto. Ao 

nacionalizar o tipo rústico, Gil Vicente teve de nacionalizar a língua falada por ele e usou 

como modelo a língua do povo rústico de sua época. Sem dúvida, demonstra em seus 

pastores portugueses uma figura bastante importante e individualizada (e não convencional) 

em que o elemento religioso nem sempre é necessário. A razão da “nacionalização” do 

estilo pastoril é evidente. O contraste cômico tornou-se mais frisante entre o «palaciego» e 

o «pastoriego». Por meio da linguagem, dos costumes, dos sentimentos, Gil Vicente cria 
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condições para recorrer aos rústicos quando fosse necessário divertir a plateia nobre da 

sociedade portuguesa quinhentista. 

O retrato dos rústicos, às vezes ingênuos e ridículos, e às vezes rudes e grosseiros, 

demonstra que a rusticidade era, sim, motivo de riso para o público do paço. Desse modo, 

a linguagem seguramente é um dos meios mais utilizados por Gil Vicente na construção do 

cômico em seus autos. Enfim, como queríamos mostrar, não há dúvida da diversidade e 

inventividade vicentina nas primeiras décadas do século XVI, no que diz respeito ao gênero 

pastoril e sua relação com o cômico. 
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O CANCIONEIRO CODACIANO E A PRODUÇÃO CULTURAL 

CONTEMPORÂNEA 

 

 

Janaína Marques Ferreira Rocha1 

 

 

Este artigo tem como objeto de análise a poesia lírica galaico-portuguesa, que teve 

seu apogeu entre os séculos XIII e XIV, composta por cantigas - termo que designa uma 

obra de caráter textual e musical, criada e difundida por trovadores e jograis. Diante deste 

objeto, perguntamo-nos: esta poética pode ser compreendida dissociada da música da voz, 

do gesto e do corpo? Como reconstituir esta poesia que não se limita ao contexto 

puramente verbal? 

 Nessa perspectiva, buscamos, em Paul Zumthor, o conceito de perfomance: “a 

abordagem da obra inteira, concretizada pelas circunstâncias de sua transmissão e pela 

presença simultânea, num tempo e num lugar dados, dos participantes dessa ação”. 

(ZUMTHOR, 1993, p.10) 

 Dentro deste contexto, escolhemos como corpus de pesquisa as sete cantigas de 

Martin Codax por possuírem, além dos manuscritos textuais, mais uma fonte para 

reconstituição da execução poética: as notações musicais.  

 As cantigas codacianas chegaram até nós pelo cancioneiro Colloci Brancutti, hoje 

Biblioteca Nacional de Lisboa, Cancioneiro da Vaticana, e mediante o pergaminho Vindel. 

O pergaminho, datável do último terço do século XIII, traz, junto à poesia, a pauta 

melódica de seis das sete cantigas. Esta folha volante foi descoberta pelo livreiro 

madrilenho Pedro Vindel e publicada pelo mesmo em 1915.  

                                                           
1 Mestranda no departamento de Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP). 
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 Codax situou sua atividade poético-musical em meados ou no terceiro quartel do 

século XIII. Sua poesia chama atenção não só pela presença da melodia, mas pela riqueza 

simbólica e a estreita unidade temática de seus cantares, formando um só poema de enredo 

amoroso, numa espécie de pequeno romance dividido em capítulos. As cantigas 

codacianas, é importante ressaltar, aparecem transcritas na mesma ordem no pergaminho 

Vindel, no cancioneiro Colloti Brancutti e no Cancioneiro da Biblioteca Vaticana. Para o 

estabelecimento do texto poético utilizamos os critérios adotados pelo musicólogo Manuel 

Pedro Ferreira na obra O Som de Martin Codax. 

 Esta poesia ganhou sua máxima expressão com o princípio estruturante do 

paralelismo. Este recurso, conforme define o estudioso Eugenio Asencio, permite criar 

pequenos universos poéticos que não apresentam um progresso linear, senão um pausado 

desenvolvimento espiralar, como se todo o texto girasse ao redor de si mesmo. 

 Na primeira cantiga, o paralelismo cria uma coreografia verbal que organiza a 

matéria poética, constituindo, segundo Asencio, o corpo e a alma do poema.  
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 As curvas da direita indicam os versos que se repetem e as curvas da esquerda 

indicam os versos que sofrem pequenas variações dentro de um mesmo campo semântico: 

vigo/levado; amigo/amado; sospiro/coidado.  As palavras, a rima, o refrão, o acento e as pausas 

estabelecem um jogo de simetrias que praticam uma permanente progressão, ainda que 

lenta, fazendo com que os versos do primeiro dístico desdobrem a ação através de um jogo 

de perguntas e respostas. Esta arquitetura se desenvolve rigorosamente nas sete cantigas. 
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Alguns estudiosos caracterizam o paralelismo como um recurso limitador, que 

aprisiona o poeta, trazendo imobilidade ao texto. Mas como esta técnica diretamente ligada 

ao canto, à dança e à execução musical poderia apresentar como conceito definidor a 

imobilidade e a monotonia? 

 Para concretizar esta análise na perspectiva performática, analisamos a execução 

musical de trechos das cantigas realizadas por diferentes grupos, exceto a cantiga seis, por 

não apresentar notação musical no pergaminho Vindel. 

 Primeira cantiga: interpretada pelo grupo de Música Antiga Martin Codax, fundado 

em 1993 em Santiago de Compostela. Em seu diálogo interior a amada dirige perguntas às 

ondas, num ambiente de calma e expectativa.  

 Segunda cantiga: interpretada pelo grupo de Música Antiga da Universidade Federal 

Fluminense, fundado em 1981, ligado ao Núcleo de Estudos Galegos. Em contraste com a 

primeira cantiga, percebemos um momento mais eufórico, que se revela na tomada de 

decisão de ir ao encontro do amigo. 

 Terceira cantiga: interpretada pelo grupo português Vozes Alfonsinas, dirigido por 

Manuel Pedro Ferreira, em gravação de 1998. Esta cantiga situa-se num ponto 

intermediário entre o desalento da primeira e a euforia da segunda. Acentuado pelo canto e 

a melodia, o refrão “e miraremos las ondas” expressa o próprio movimento de fluxo e refluxo 

das águas.  

 Os apontamentos musicais que constam do pergaminho Vindel são constituídos 

por uma notação medieval que não indica a altura exata dos sons nem a sua duração, mas 

apenas o movimento linear da melodia, isto é, onde a voz deve elevar-se ou abaixar-se. Para 
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esta reconstituição musical, o pesquisador enfrenta muitos desafios, como revela Ferreira 

em seu artigo Interpretando a tradição musical: da transcrição à execução. 

 
De facto, na música de antes de 1600, não é possível conceber a leitura 
de um documento musical senão como uma tarefa interpretativa; uma 
interpretação que supõe rigor paleográfico e um grande esforço de 
contextualização histórica e estilística, mas não se detém aí, sob pena de 
a peça permanecer esteticamente inacessível, não vivenciável, condenada 
à obscuridade. (FERREIRA, 2005, p. 3). 
 

As três primeiras cantigas foram realizadas por grupos que têm estreitas ligações 

com a pesquisa, o estudo e a instituição acadêmica. É natural, portanto, que as 

interpretações destes grupos se pautem pelo rigor histórico e pela coerência em relação às 

notações musicais. 

As outras cantigas revelam uma interpretação inovadora. Trata-se de um grupo de 

dança contemporânea que desenvolveu um espetáculo em torno das cantigas de Martin 

Codax. No dia 17 de agosto deste ano, o Grupo Corpo, que há trinta anos vem se 

afirmando no cenário internacional como um dos mais importantes grupos de dança, 

estreou o espetáculo “Sem Mim”, com coreografia de Rodrigo Pederneiras, e concepção 

musical de José Miguel Wisnik e Carlos Nuñez. Podemos observar aqui um vínculo com o 

estudo e a pesquisa, pois Wisnik é professor de Literatura na Faculdade de Letras da USP, 

com estudos relevantes no campo da música popular brasileira, além de músico e letrista; 

Carlos Nuñez, natural da Galícia, é músico, compositor, pesquisador e um dos maiores 

especialistas na gaita de fole, principal instrumento musical de sua região. 

A união destes dois músicos já revela uma proposta do espetáculo: a aproximação 

de duas culturas, a mistura de ritmos, o ontem e o hoje convivendo no mesmo espaço. 

Composto por vinte e dois bailarinos, o espetáculo cria uma coreografia para cada uma das 

sete cantigas, com quatro entreatos, onde se evidencia mais fortemente a livre apropriação 
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contemporânea da herança trovadoresca. O recurso dos entreatos tem uma base histórica, 

pois alguns relatos da época mostram que as apresentações musicais dos trovadores eram 

alinhavadas por cenas lúdicas que serviam como um recurso para atrair e mobilizar ainda 

mais a plateia.  

O cenário utilizado se resume num grande tecido, leve e translúcido, que fica acima 

do palco. No início do espetáculo, este tecido está colocado de uma forma que sugere a 

presença das ondas. Em outro momento, o tecido se desloca e sugere a presença de uma 

névoa – metáfora do desalento da amada. O figurino segue a simplicidade expressiva do 

cenário: todos usam uma roupa colada ao corpo, como uma segunda pele. No figurino dos 

homens predominam as cores mais escuras, principalmente a cor de terra, mas com 

desenhos circulares que sugerem ondas. No figurino das mulheres também predomina a 

cor de terra, com destaque para o vermelho e o amarelo, e desenhos que sugerem flores. 

Reforçando o clima de diálogo interior, onde o alento e o desalento se alternam, a 

iluminação realça um ambiente de névoa, com predominância de sombras em algumas 

cenas. Estas breves considerações sobre o espetáculo servem não só para salientar a 

complexidade e a ousadia do Grupo Corpo, mas principalmente para contextualizar as três 

cantigas. 

 A cantiga IV é interpretada pela cantora Monica Salmaso, em uma das cenas mais 

expressivas. Neste momento, o tecido que serve de cenário desce até o chão e deixa um 

bailarino e uma bailarina presos numa tenda translúcida, sugerindo a imagem de onda, 

bolha ou igreja – metáfora do sonho, do desejo, da esperança. Sob esta tenda, no espaço da 

intimidade, o casal de bailarinos realiza uma série de movimentos de enlace e desenlace, 

onde o corpo feminino é frequentemente erguido do chão, sugerindo a tensão e o afeto do 
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encontro amoroso. A protagonista encontra-se sozinha à espera do amado, por isso chora 

sua ausência, lamentando sua solidão. Chamamos atenção para a criação de uma imagem de 

grande efeito: “e nulhas gardas non ei comigo ergas meus olhos que choram migo” - “ninguém me 

acompanha, exceto meus olhos que choram comigo”.  Este é o momento da narrativa onde 

a incerteza e a angústia estão mais presentes.  

A cantiga V é interpretada pelo Grupo “Xiradela”, da Galícia, composto por 

cantoras que utilizam as pandeiretas, um tipo de pandeiro característico desta região. Ao 

lado do grupo galego, participam músicos brasileiros nas alfaias, sanfona e repique. Nesta 

cantiga, a protagonista convida a todas aquelas que “sabem amar amigo” que a acompanhe 

para, juntas, se banharem nas ondas agitadas. Encontramos aqui um clima alegre, sensual, 

de ruptura com a vida habitual. Esta interpretação musical difere radicalmente de todas 

pelo vigor do canto em coro e da instrumentação percussiva, provocando um convite ao 

corpo do ouvinte, como salienta Spina ao citar o escritor chinês Yo-Ki , do século I a.C: 

 
Na alegria o homem pronuncia palavras. Estas palavras não são 
suficientes: ele as prolonga. As palavras prolongadas não satisfazem: ele as 
modula. As palavras moduladas também não são suficientes; e, sem que 
ele dê por isso, suas mãos gesticulam e os seus pés começam a saltar. 
(SPINA, 2002, p.128) 
 

A cantiga VII é interpretada pela cantora Rita Ribeiro. A namorada, como na 

primeira cantiga, volta a dirigir seu lamento às ondas e pergunta sobre o destino de seu 

amado.  

As sete cantigas, portanto, partem de uma situação de tristeza, sobem para um 

clima de euforia, recuam para uma postura de alegria, descem para uma acentuada angústia, 

recobram a alegria e a euforia, e retornam à tristeza inicial. Assim, o movimento espiralar, 

característico do paralelismo, se reproduz no conjunto da narrativa. 
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Para concluir esta breve apresentação sobre o cancioneiro codaciano e a produção 

cultural contemporânea, vamos trazer algumas reflexões que se ajustam perfeitamente aos 

trovadores e jograis de todos os tempos. Trata-se de um trecho da obra “O Cancionista – 

Composição de Canções no Brasil”, de autoria de Luiz Tatit, professor, músico e compositor: 

 

O cancionista mais parece um malabarista. Tem um controle da atividade 

que permite equilibrar a melodia no texto e o texto na melodia, 

distraidamente, como se para isso não despendesse qualquer esforço. Só 

habilidade, manha e improviso. Apenas malabarismo. Cantar é uma 

gestualidade oral, ao mesmo tempo contínua, articulada, tensa e natural, 

que exige um permanente equilíbrio entre os elementos melódicos, 

linguísticos, os parâmetros musicais e a entoação coloquial. (TATIT, 1996, 

p. 9). 
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“Les parfums, les couleurs et les sons se respondent 
La Nature est un temple oú de vivans piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles”. 
Charles Baudelaire 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Geografia Humanista Cultural com o seu aporte teórico-conceitual dado pela 

fenomenologia existencialista ocupa-se em investigar a complexidade das dinâmicas 

culturais, subjetivas e intersubjetivas que atuam nas relações que o homem estabelece com 

o mundo enquanto meio apreendido. Pois o método fenomenológico-existencialista 

possibilita à ciência geográfica a busca pela essência da realidade dos fenômenos espaciais, 

no sentido de compreendê-la na sua completude, enfatizando a relevância das percepções, 

dos aspectos socioambientais, e finalmente da intersubjetividade da consciência, que, de 

modo geral, integra o nosso mundo vivido, o qual abrange a memória, a identidade, a 

experiência, entre outros. O que encontra reforço no argumento de Merleau-Ponty (2006, 

p. 03), acerca do significado e abrangência da ciência: “Tudo aquilo que sei do mundo, 
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mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo 

sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é 

construído sobre o mundo vivido”. Uma vez que o mundo é caracterizado e identificado 

de maneiras distintas, coube aos geógrafos humanistas perscrutar como se configuram os 

valores, atitudes, percepção e sentimentos na relação humana com o mundo. Esta 

identidade humanista da ciência geográfica permite o entrelaçamento com outros saberes – 

a arte, por exemplo. Assim, a literatura, enquanto arte e linguagem intimamente atrelada à 

condição e existência humanas, se apresenta capaz de exprimir o mundo sentido e 

subjetivamente concebido, relacionando-se com os princípios e a gênese do significado e da 

experiência. Nessa perspectiva, a teoria da percepção da paisagem, fundamentada pelo 

geógrafo humanista chinês Yi-Fu-Tuan (1980), que apresenta concepções de espaço, lugar, 

topofilia, topofobia dentre outras, a fim de elucidar a profundidade e diversidade nas 

relações do ser humano com o ambiente, torna plausível o estudo das diferentes 

representações do espaço no discurso literário à luz desta teoria. Isto justifica a leitura que 

se pretende realizar neste trabalho em que a literatura infantil portuguesa e a teoria da 

percepção da paisagem se interpenetram para desvelar a relação com o mundo vivido no 

imaginário fantástico e maravilhoso desse gênero literário. 

Isso se coaduna com a noção de interdisciplinaridade argumentada por Barthes, 

“[...] para se fazer interdisciplinaridade, não basta tomar um assunto (um tema) e convocar 

em torno duas ou três ciências. A interdisciplinaridade consiste em criar um objeto novo 

que não pertença a ninguém. O Texto é, creio eu, um desses objetos”. (2004, p. 102) [grifo 

do autor]. Nesse sentido, nossa leitura literária sob a égide da percepção da paisagem se 

apresenta interdisciplinar e, outrossim, intertextual. Na medida em que se convergem 
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Literatura e Geografia para refletir acerca dos traços simbólicos, oníricos e mágicos que 

compõem a essência dos relacionamentos das protagonistas com os espaços intensamente 

vividos dos contos infantis portugueses selecionados nesse estudo. 

 

1 O ESPAÇO DA LITERATURA INFANTIL PORTUGUESA 

 

A criação literária infantil de uma das mais importantes poetisas portuguesas 

contemporâneas, Sophia de Mello Breyner Andresen, origina-se a partir da convivência 

com os filhos e, em especial, do momento em que os filhos adoecem com sarampo. Nesta 

circunstância, a escritora percebe a ausência de uma literatura infantil criativa, como ela 

mesma afirma: 

 
Mandei comprar alguns livros que tentei ler em voz alta. Mas não 
suportei a pieguice da linguagem nem a sentimentalidade da mensagem: 
uma criança é uma criança, não é um pateta. Atirei os livros fora e resolvi 
inventar. Procurei a memória daquilo que tinha fascinado a minha 
própria infância... Nas minhas histórias para crianças quase tudo é escrito 
a partir dos lugares da minha infância. (SOARES apud GOMES, 2007). 

 
No que concerne a este gênero literário, Sophia produziu, numa linguagem poética, 

criadora e imaginativa, suas primeiras obras para crianças, os contos de fadas A Fada Oriana 

e A Menina do Mar, publicados em 1958. Talvez porque, como advoga Benjamin, “[...] o 

primeiro narrador verdadeiro foi e continua sendo o dos contos de fadas. Onde era difícil 

obter o bom conselho, o conto de fadas sabia dá-lo, e onde a aflição se mostrava extrema, 

mais próxima estava sua ajuda”. (BENJAMIN, 1984, p. 70) [grifo do autor]. Daí em diante, 

a literatura infantil portuguesa foi contemplada com uma nova feição – estética e literária – 

em que a obra literária para crianças se configura “[...] como o verdadeiro campo da 

imaginação” (BACHELARD, 2002, p. 193). Essa produção se ampliou com seis contos: 
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Noite de Natal (1959), O Cavaleiro da Dinamarca (1964), O Rapaz de Bronze (1965), A Floresta 

(1968), O Tesouro (1978) e A Árvore (1985). Esta nova literatura infantil portuguesa 

apresenta um discurso polifônico, multissignificativo e repleto de riqueza simbólica, em que 

a Natureza é o espaço de excelência do universo ficcional deste gênero, exprimindo como 

o mundo é percebido, sentido e vivido, bem como o significado de estar no mundo. 

A partir desses pressupostos, pode-se afirmar que a criação literária infantil 

sophiana evidencia a infância da poetisa, fortemente marcada desde a mais tenra idade pela 

presença da literatura e pelos espaços naturais, desvelando traços essenciais da 

subjetividade que constituem a relação humana com o meio enquanto ser no mundo. Das 

obras infantis supracitadas selecionou-se para a presente análise A Floresta e O Rapaz de 

Bronze, a fim de investigar a interrelação entre a criação literária e percepção da paisagem, 

uma vez que, para estudar a paisagem, faz-se necessário analisar a sua representação. 

Em uma das obras selecionadas para o presente estudo, na nota da autora, Sophia 

confirma a importância da literatura e da natureza para a constituição da sua produção 

literária: 

 
Muitos dos meus contos para crianças foram inspirados por praias, casas, 
jardins, parques e pinhais da minha infância. Assim, „O Rapaz de Bronze‟ 
foi pela quinta da minha avó e pelos feéricos jardins, bosques, avenidas, 
parques e pinhais que rodeavam a casa. Mas, quando eu estava a escrever 
„O Rapaz de Bronze‟ surgiram, aqui e acolá no enredo e em detalhes de 
personagens, certas reminiscências de um conto para crianças de Maurice 
Baring, conto que li há tantos anos que já nem sequer me lembro. 
(ANDRESEN, 2004, p. 05). 

 
Nesse sentido, o espaço dessa literatura configura que o meio apreendido 

é determinado pelos sentimentos intrínsecos ao ser humano, porquanto, como argumenta 

Lowenthal (1985, p. 81), “[...] cada imagem e ideia sobre o mundo é composta, então, de 

experiência pessoal, aprendizado, imaginação e memória”. A partir da apreensão desse 
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ambiente, ocorre a “transcendência do vivido”, caracterizando-o como individual, ou seja, 

idiossincrático, circundado pelas imagens felizes da infância, impressas no imaginário e na 

memória. Assim, conforme observa Gaston Bachelard, na Poética do Devaneio, os primeiros 

anos da infância imprimem: 

 
Marcas indeléveis [...] a infância conhece a infelicidade pelos homens. Na 
solidão a criança pode acalmar seus sofrimentos. Ali ele se sente filha do 
cosmos, quando o mundo lhe deixa a paz. E é assim que nas suas 
solidões, desde que se torna dona dos seus devaneios, a criança 
conhece a ventura de sonhar, que será mais tarde a ventura dos 
poetas (BACHELARD, 2009, p. 94). [grifo nosso]. 

 

Nessa perspectiva, as efabulações apresentam os espaços naturais como lugar, no 

sentido abordado por Tuan (1983, p. 06), “[...] dotado de valor e de intimidade” e a 

imaginação criadora da infância como forma de ligação do ser com o sagrado, com o 

onírico, com os símbolos que permitem à condição humana alcançar a plenitude, o que 

justifica o encantamento das personagens pela Natureza e a sua valoração no discurso 

literário. Por conseguinte, a criação literária pela linguagem poética apresenta-se como “[...] 

produto de um mecanismo fictício e, no entanto, bem real” (TODOROV, 2003, p. 319). O 

que também é pertinente observar sob a ótica do filósofo da imaginação: para Bachelard, “a 

estância em que a imagem poética irradia forma espaços de linguagem que uma topoanálise 

deveria estudar”. (BACHELARD, 2008, p.12). [grifo do autor]. 

É exatamente pela investigação da espacialidade que constitui o imaginário 

fantástico e maravilhoso das narrativas infantis de Sophia que se pretende compreender os 

lugares imaginários e simbólicos dessa literatura, porque são imbuídos de sentidos e, 

portanto, capazes de “[...] configurar experiências paisagísticas de subjetividade e 

identidade” (ALVES, 2010, p. 84). Faz-se pertinente observar neste estudo como a cidade 
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se apresenta na obra de Sophia enquanto espaço negativo ou, conforme Tuan (2005, 

p.234), “[...] um lugar assustador [...], um imenso labirinto desordenado”, em que, para se 

evadir dela, é preciso recorrer à casa isolada, mas vizinha do mar, como a casa de Isabel no 

conto A Floresta: “Era uma vez uma quinta toda cercada de muros. Tinha arvoredos 

maravilhosos e antigos, lagos, fontes, jardins, pomares, bosques, campos e um grande 

parque seguido por um pinhal que avançava até o mar” (ANDRESEN, 2004, p. 05). Nessa 

perspectiva, a casa se apresenta como lugar em que é possível rememorar as imagens da 

infância, ou melhor, configura-se como o símbolo da tentativa de regresso mítico à vida 

primitiva. Pode-se compreendê-la pela noção de Tuan (1980, p. 107) sobre lugar, em que 

ela seria “[...] o lar, é o locus de reminiscências [...], o veículo de acontecimentos 

emocionalmente fortes ou é percebido como um símbolo”, uma vez que o lar propicia as 

imagens do passado, porquanto, ele ocupa o centro de nossa vida íntima, por isso conota 

origem. Ainda segundo Tuan (1980, p. 31), a casa enquanto “[...] espaço fechado estimula 

sentimentos topofílicos”. 

De acordo com Bachelard (2008, p. 23): “Para um estudo fenomenológico dos 

valores de intimidade do espaço interior, a casa é, evidentemente, um ser privilegiado”. 

Uma vez que ela representa mais que um espaço físico, é um lugar de proteção, dotado de 

significado que se materializa como “[...] nosso canto no mundo. Ela é, como se diz 

amiúde, nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos”. (BACHELARD, 2008, p. 24). 

Um centro repleto de valores, um refúgio de sentimentos que permite a evocação dos 

devaneios íntimos onde as imagens, a consciência sonhadora e imaginante se concretizam. 

Isso encontra reforço no argumento de Tuan (1983, p. 184), ao asseverar que “[...] a casa é 

um reservatório de lembranças e sonhos”, assim ela pode ser entendida como “cósmica”, 
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“onírica” na acepção bachelardiana. Pois na “[...] cripta da casa onírica, encontra-se a raiz, o 

apego, a profundidade, o mergulho dos sonhos. Nós nos perdemos nela. Há nela um 

infinito” (BACHELARD, 2003, p.77). [grifo do autor]. 

Nesse conto, o espaço natural privilegiado como o próprio título indica é a floresta, 

pois é o lugar predileto da protagonista (Isabel), pois se apresenta como espaço repleto de 

possibilidades. Nela é possível o encontro com o fantástico e o maravilhoso, 

compreendidos como o universo do sonho e da magia, em que a intrusão de seres insólitos 

para a vida cotidiana se faz possível, criando outra realidade: “então o olhar de Isabel 

pousou no tronco do carvalho. Era escuro, enorme e rugoso e seriam precisos três homens 

para o abraçar. [...] Um sítio bom para morarem anões – pensou Isabel. [...] parecia que 

viver entre anões devia ser uma coisa maravilhosa”. (ANDRESEN, 2004, p. 12). Aqui a 

conotação atribuída à floresta não é de lugar estranho e habitado somente por seres 

amedrontadores, mas sim de “[...] espaço aberto que significa liberdade, a promessa de 

aventura, luz, o domínio público, a beleza formal e imutável” (TUAN, 1980, p. 31), visto 

que permite a menina satisfazer um desejo do imaginário infantil, talvez instigado pela 

leitura do conto de fadas da Branca de neve e os sete anões, feita aos sete anos de idade, “[...] 

durante alguns momentos o seu espanto foi tão grande que nem se podia mexer, nem 

podia pensar no que via. Depois, devagar, esfregou os olhos. Abriu-os muito e murmurou: 

- Estou a sonhar!” (ANDRESEN, 2004, p. 16). Assim, a árvore do carvalho é o 

componente da natureza que permite a concretização do sonho, da fantasia e da magia, 

exprimido por meio do simbólico, pois conforme Lurker (2003, p. 498), “[...] o carvalho: 

devido à dureza da madeira e ao porte majestoso, desde a Antiguidade era símbolo da 

força, da perseverança e da masculinidade”. 
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Assim como o mar, a floresta assume na narrativa a configuração de lugar que se 

opõe à configuração destruidora da natureza que a cidade representa, pois permite entender 

que “[...] o homem está no mundo e, é no mundo que ele se conhece”. (MERLEAU-

PONTY, 2006, p. 6). Tal argumento possivelmente explica porque “[...] a floresta ocupa 

um lugar proeminente nos contos de fada [...] é um contraste antagônico com o 

aconchegante mundo da pequena casa”. (TUAN, 2005, p. 33), uma vez que as árvores 

desempenham, no universo imaginário do gênero literário infantil, toda riqueza simbólica 

que Chevalier e Gheerbrant (2008, p. 85) asseveram: 

 
Símbolo da vida, em perpétua evolução e ascensão para o céu, ela evoca 
todo o simbolismo da verticalidade. A árvore põe igualmente em 
comunicação os três níveis do cosmo: o subterrâneo, através de suas 
raízes sempre a explorar as profundezas onde se enterram; a superfície 
da terra, através de seus troncos e de seus galhos inferiores; as alturas, 
por meio de seus galhos superiores e de seu cimo, através da luz do céu. 

 
Partindo desses pressupostos, a simbologia da floresta desvela o seu aspecto de 

harmonia e perfeição, apresentando-se regulamentada por uma legislação universal e 

atemporal que orienta o seu ciclo infinito, comprovando que o “[...] tempo astronômico 

cíclico é experienciado como a marcha diária do sol e a sequência das estações; a sua 

natureza é a repetição” (TUAN, 1983, p. 150). Considerando a percepção como exercício 

mental de interação do indivíduo com o meio ambiente que ocorre por meio dos 

mecanismos perceptivos e cognitivos, entende-se porque a menina Isabel compreende a 

circularidade da passagem do tempo e das estações, uma vez que ela as vivencia. Por isso, 

segundo Tuan (1980, p.12), “[...] a experiência é intensivamente auxiliada pela acuidade dos 

sentidos”, 

 
Todos os dias percorria a quinta. No Outono apanhava castanhas 
esmagando com o pé os ouriços verdes. No Inverno colhia violetas e 
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camélias. Na Primavera trepava às cerejeiras para comer as primeiras 
cerejas doces, escuras e vermelhas [...].Depois o Verão chegava, os dias 
cresciam, o ar povoava-se de perfumes, as abelhas zumbiam em roda dos 
cachos de glicínias, Rosas, narcisos, cravos e tulipas desabrochavam nos 
canteiros. (ANDRESEN, 2004, p. 7). 
 

Os espaços usados pela personagem-protagonista para brincar são ricos em 

percepções imagéticas e sensoriais da natureza, em que a experiência espacial apresenta-se 

intrinsecamente atrelada ao tempo, assim como ao ser. Por isso, na obra Espaço e Lugar: a 

perspectiva da experiência, Tuan (1983, p. 141) assevera que “[...] o espaço também tem 

significado temporal ao nível das experiências pessoais do dia-a-dia. A própria linguagem 

revela a íntima conexão entre pessoa, espaço e tempo”, daí porque se configuram como 

lugares que constituem o universo da sua vida pessoal e afetiva. Assim, a natureza se 

apresenta repleta de elementos espaciais simbólicos, mágicos e oníricos em que a criação 

literária sophiana, simultaneamente, contempla o seu caráter multiforme, a sua plenitude e 

beleza, justificando-a como uma de suas inspirações poéticas. Isabel não conhece somente 

a riqueza espaço-temporal da natureza, mas também os frutos dados por ela para o deleite 

humano, pois na adega: 

 
Havia ali grandes tabuleiros de madeira onde as peras e as maçãs 
acabavam de amadurecer depois de colhidas. E por isso na adega 
cheirava sempre a Outono. Tomé tirava dos tabuleiros a maçã mais 
vermelha para Isabel. A casca fina estalava entre os dentes e a polpa era 
doce e fresca, branca e dura. (ANDRESEN, 2004, p. 7). 

 
 

Assim, a imagem poética da maçã suscitada no conto enquanto fruto oriundo de 

uma árvore, que representa a ligação do microcosmo (terra) com o macrocosmo (céu), 

também se configura no universo ficcional como possibilidade de alcance do sagrado, do 

cosmos e da completude do ser, uma vez que a maçã é simbolicamente, o “[...] fruto da 
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árvore da vida, com fortes ligações bíblicas, identifica-se com o conhecimento e a 

renovação” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2008, p. 426). 

No que tange a espacialidade da obra O Rapaz de Bronze, o espaço natural 

privilegiado é o jardim: “Era uma vez um jardim maravilhoso, cheio de grandes tílias, 

bétulas, carvalhos, magnólias e plátanos. Havia nele roseirais, jardins de buxo e pomares. E 

ruas muito compridas, entre muros de camélias talhadas”. (ANDRESEN, 2004, p.07). O 

que confirma a visão de positividade da natureza, uma vez que “[...] a significância 

simbólica do jardim, no nível mais profundo pode simbolizar a vulva da terra, expressando 

o anseio da humanidade por tranquilidade e a certeza de fertilidade”. (TUAN, 1980, p. 

166), visto que por meio da sua dimensão simbólica remete à noção de perfeição, devido à 

imagem bíblica do Jardim do Paraíso, assim, enquanto espaço edênico evoca a imagem do 

corpo da mãe dadivosa, onde a proteção da vida uterina é a fase de maior aconchego e 

segurança que a vida humana conhece. Por isso, o jardim é um lugar de calmaria, de 

estabilidade do ser e de silêncio que possibilita a atenção, como estado de espírito 

primordial para ouvir as coisas e para a realização do “[...] encontro com as vozes e as 

imagens”, como Sophia testemunha na Arte Poética II (ANDRESEN, 2004, p.95). As 

imagens atreladas à natureza são imagens de intimidade, proteção e acolhimento que 

permitem retornar à infância feliz, por isso estão intimamente ligadas à alma e à consciência 

criadora, o que nos remete a Bachelard que as compreende como “imagens do espaço feliz. 

[...] que as nuanças poéticas comportam, são espaços louvados”. (BACHELARD, 2008, p. 19) 

[grifos do autor]. 

O jardim é o lugar de paz, da liberdade para o exercício da imaginação, de 

aproximação e união com a natureza, configurando-se como lugar sagrado, uma espécie de 
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local que permite a hierofania (ato de manifestação do sagrado), termo apresentado por 

Mircea Eliade (2008). Para Tuan (1980) isso determina a Topofilia, que é o vínculo afetivo 

entre o ser e o lugar ou a natureza, pois os seres humanos sonham e imaginam lugares 

ideais. Daí, porque semelhante imersão conduz não apenas ao conhecimento, mas também 

ao encontro com a própria identidade. Assim, a natureza enquanto mundo vivido é o lugar 

de completude e o meio para a compreensão do mundo, o que nos permite afirmar que, 

para a criação literária sophiana: “a paisagem é em sua escritura uma visão motivada de 

cultura e todos os elementos paisagísticos atuam em conjunto para a construção de uma 

leitura de mundo que sustente a unidade, a liberdade e a plenitude do ser, ainda mais num 

mundo desfigurado”. (ALVES, 2010, p. 90). 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

A partir dessa leitura, pode-se afirmar que os elementos que compõem a 

espacialidade do imaginário fantástico maravilhoso da literatura infantil de Sophia se 

apresentam da forma como observa Ferreira (2008, p. 53): “O mar, a natureza – em 

especial a casa e o jardim – representam vivências inesquecíveis de desenvolvimento do 

ser”, porque são lugares inteiramente familiares, íntimos. Isso se coaduna com a presença 

das crianças (Isabel e Florinda) nesses contos, pois, segundo Bachelard, “[...] a criança 

enxerga grande, a criança enxerga belo. O devaneio voltado para a infância nos restitui 

à beleza das imagens primeiras”. (BACHELARD, 2009, p. 97) [grifo nosso] 

Nesse sentido, tal assertiva bachelardiana encontra reforço na compreensão de 

Tuan (1980, p. 111) acerca dos significados e valores que constituem a experiência da 
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criança com os espaços naturais, “[...] a natureza produz sensações deleitáveis à criança, que 

tem mente aberta, indiferença por si mesma e falta de preocupação pelas regras de beleza 

definidas”. Assim, a natureza configura-se como paisagem vivida, materializada e 

presentificada pela imaginação e memória constituída na linguagem pelos significados 

simbólicos e imagéticos que evocam o espaço do discurso literário e o próprio espaço 

telúrico, consolidando a geopoiésis. A paisagem é um bem dotado de sentido e valor, “[...] 

uma vez que a paisagem está ligada a um ponto de vista essencialmente subjetivo, ela serve 

de espelho à afetividade, refletindo os estados da alma”. (COLLOT, 2010, p. 207). [grifo 

do autor]. 

Nessa perspectiva, Literatura e Geografia – arte e ciência – com suas linguagens e 

maneiras específicas de expressar e ver o mundo se entrecruzam para revelar os diferentes 

modos de se relacionar com o universo, o que na criação literária infantil sophiana é 

poeticamente reinventado e narrado generosamente, visto que a obra literária é capaz de 

“[...] chamar atenção para áreas da experiência que de outro modo passariam despercebidas, 

dar visibilidade a experiências íntimas, inclusive às de lugar” (TUAN, 1983, p. 180). Desse 

modo, o sentido profundo da condição humana de ser no mundo é apresentado pela arte 

da invenção e da imaginação. 
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O OLHAR, O VER E O REPARAR: CONVERGÊNCIAS ENTRE 

O ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA E O MITO DA CAVERNA 

 

Jeymeson de Paula Veloso* 

 

 

Escrito em 1995, Ensaio sobre a cegueira, romance do escritor português José 

Saramago, narra a história de uma sociedade assolada por uma epidemia de cegueira. Mais 

detidamente, Saramago narra a relação entre pessoas desconhecidas entre si, que terão que 

conviver enclausurados dentro de manicômio destinado a abrigar os cegos. Dentro deste 

espaço a narrativa passa a relatar as relações entre os cegos, os conflitos morais e éticos 

gerados por esta condição e a relação de poder e de ordem que é estabelecida. 

 O Mito da Caverna, alegoria contida na obra A República, de Platão, narra a situação 

de seres humanos que desde a infância encontram-se aprisionados dentro de uma caverna. 

Estas pessoas, imóveis por correntes, observam o desfile de sombras na parede em sua 

frente e tomam as sombras dos objetos e das pessoas, pelas próprias pessoas e objetos, ou 

seja, acreditam que a realidade é a ilusão em que estão inseridas. As sombras, por sua vez, 

são projetadas por uma luz que emana de fora da caverna. Platão conjectura sobre a saída 

de um desses prisioneiros da caverna e o que aconteceria quando ele descobrisse que o que 

via era apenas sombras e não a realidade. Platão vai mais além, e indaga qual seria a reação 

dos outros prisioneiros quando ouvissem do liberto que o que eles contemplavam eram 

apenas sobras e não a realidade. Segundo o filósofo grego, os cativos inicialmente 

caçoariam do liberto, posteriormente o espancariam, e por fim, o matariam. Seria possível, 
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no entanto, que o liberto conseguisse convencer alguns dos prisioneiros a sair da caverna 

passando de um estado de ignorância para um estado de sabedoria. 

O objetivo deste trabalho é analisar o romance Ensaio sobre a cegueira (1995), do 

escritor português José Saramago, sob a perspectiva da estética pós-moderna e da condição 

da sociedade pós-moderna, buscando estabelecer uma relação entre o romance citado e o 

Mito da Caverna de Platão. Para tanto utilizou-se como base teórica A poética do pós-

modernismo (1991), de Linda Hutcheon, assim como os ensaios que tratam especificamente 

da questão do olhar na sociedade ocidental, contidos no livro O olhar (1988), organizado 

por Adauto Novaes. Observou-se que apesar de terem diferentes funções os dois textos 

apresentam convergências importantes, que validam a conclusão de ser o Ensaio sobre a 

cegueira uma releitura do Mito da Caverna, uma releitura que busca um questionamento 

humanístico da sociedade imersa na condição atual da pós-modernidade. 

A cegueira que contamina a cidade e provavelmente o mundo é uma metáfora 

sobre o quê? O quê simboliza esta cegueira branca? Movidos por estes questionamentos 

buscaremos identificar a existência de alguns elos entre o texto de Platão e o de Saramago, 

tendo em vista a estética e condição pós-moderna. 

Seria praticamente impossível dissociar o romance português contemporâneo do 

pós-modernismo, já que o primeiro utiliza a base estética e os conceitos do segundo para se 

construir. Em Portugal o neo-realismo perdia suas forças e o experimentalismo surgia 

como a grande característica dos romances escritos pós-Revolução dos Cravos (1975). 

Linda Hutcheon na obra Poética do pós-modernismo (1991), afirma que o que ela quer 

“chamar de pós-modernismo é fundamentalmente contraditório, deliberadamente histórico 

e inevitavelmente político” (p. 20). Desta forma as obras literárias deveriam ter estas 

características como base para que se caracterizassem pós-modernas. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1944 

 

Outra característica apontada por Hutcheon seria a fluidez dos gêneros textuais, 

sobre isso ela diz: 

As fronteiras entre os gêneros literários tornaram-se fluidas: quem pode 
continuar dizendo quais são os limites entre o romance e a coletânea de 
contos, o romance e o poema longo, o romance e a autobiografia, o 
romance e a história, o romance e a biografia? (HUTCHEON, 1991, P. 
26-27). 
 

Diante disso acrescentaria ainda a diferença entre o romance e o ensaio filosófico, que 

Saramago faz questão de aproximar, como podemos observar em suas próprias palavras 

em trecho de entrevista citada abaixo:  

Não escrevo livros para contar histórias, só. No fundo, provavelmente 
eu não seja um romancista. Sou um ensaísta, sou alguém que escreve 
ensaios com personagens. Creio que é assim: cada romance meu é o 
lugar de uma reflexão sobre determinado aspecto da vida que me 
preocupa (SARAMAGO, 1998, p. 37).  
 

Sobre a questão histórica do pós-modernismo Luiz Nazário, no artigo “Quadro 

histórico do pós-modernismo”, descreve detalhadamente sua evolução e afirma que: 

A época „pós-moderna‟ teria sido, então, efetivamente inaugurada em 
1945, com a revelação mundial dos campos de extermínio nazistas e a 
explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Ocorridos quase 
simultaneamente, esses eventos abismais modificaram todo o 
pensamento e todo o imaginário processados até então. (NAZÁRIO, 
2005, p. 25).  

 

Esta condição histórica, citada por Nazário, tem como principais consequências a 

dependência da sociedade em relação aos órgãos da visão, um isolamento do ser humano e 

o sentimento de angústia diante das inúmeras possibilidades de escolha que o ser humano 

possui no prisma da sua liberdade.  

De maneira geral o Pós-modernismo se caracteriza pela relação estreita entre 

cultura e mídia, em que as imagens dominam cada vez mais nosso senso de realidade, o 

modo pelo qual nós nos definimos e definimos o mundo ao nosso redor. Outras 

características que definem o pós-modernismo são a subversão do tempo e do espaço 
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como consequência da transglobalização da informação, do dinheiro e da cultura, e o 

questionamento das metanarrativas. Linda Hutcheon afirma que as narrativas-mestras ou 

metanarrativas (mito, religião, ciência, etc.), são desacreditadas no pós-modernismo (p. 23).   

 Suely Fadul Villibor Flory afirma no livro O leitor e o labirinto (1997), que a 

publicação de O delfim (1968), de José Cardoso Pires, iniciou o romance português 

contemporâneo (p. 48). O romance português contemporâneo põem em evidência a 

questão da alteridade, da construção de um conhecimento de si através da diferença em 

relação ao outro. A problemática da alteridade ocorre nos mais variados níveis: a alteridade 

do gênero, do discurso, do narrador, dentre outras. “A alteridade é uma característica que 

advém da textualização do romance, que se volta agora sobre si mesmo, questionando-se, 

explicando-se, através da pluridiscursividade e da auto-reflexividade” (FLORY, 1997, p. 

12). 

 São exatamente estas características que se fazem presentes no romance Ensaio sobre 

a cegueira, a pluridiscursividade, ou seja, o narrador perde seu poder supremo em relação à 

narrativa, agora as personagens assumem também este papel, como explica Flory: 

A ficção moderna liberta-se da coação absoluta do enredo e lança novas 
luzes sobre a personagem, a quem as coisas acontecem, rompendo-se o 
equilíbrio entre o “mundo dos fatos” e o “mundo dos valores”, uma vez 
que se estabelece um nítido predomínio das personagens sobre o suceder 
dos eventos, fugindo-se ao culto da história pela história. (FLORY, 1997, 
p.12). 

Notamos, no romance em estudo, este deslocamento do foco da narrativa da 

História, para as personagens. Saramago prefere aprofundar-se nos dilemas pessoais, que 

por vezes afligem a humanidade, do que descrever apenas os fatos relacionados a algum 

acontecimento histórico. Os sentimentos humanos evidenciam-se diante do caos da 

cegueira coletiva e estes sentimentos que estão em foco no romance. 
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Outra característica que podemos observar com constância em todo o romance é a 

auto-reflexividade, característica herdada dos modernos. O narrador questiona a função da 

escrita, questiona o fazer literário fazendo o que chamamos de narrativa auto-reflexiva, 

como podemos observar no fragmento:  

As palavras são assim, disfarçam muito, vão-se juntando umas com as 
outras, parecem que não sabem aonde querem ir, e de repente saem, 
simples em si mesmas, um pronome pessoal, um advérbio, um verbo, 
um adjectivo, e aí temos a comoção a subir irresistível à superfície da 
pele e dos olhos, a estalar a compostura dos sentimentos [...]. 
(SARAMAGO, 2008, p. 267). 

Saramago busca o diálogo com o leitor, uma construção conjunta da obra 

enveredando por uma linha mais próxima da estética da recepção. O questionamento do 

fazer literário, a consciência da obra de arte são visões primordialmente adotadas pelos pós-

modernos. Neste mesmo sentido o narrador do romance diz: “[...] que vozes interiores as 

teriam despertado não se sabe, tão-pouco se sabe como conseguiram elas encontrar o 

caminho para aqui, não vale a pena procurar agora explicações, as conjecturas são livres” 

(SARAMAGO, 2008, p. 266). Neste trecho percebe-se que o narrador abdica da condição 

de demiurgo e onisciente e abre espaço para as conjecturas do leitor. 

Ensaio sobre a cegueira é o primeiro romance saramaguiano em que ele assume a 

vertente da abstração, questionando as encruzilhadas da sociedade contemporânea e 

preocupando-se com temas mais universais, como afirma o próprio Saramago em 

entrevista transcrita abaixo: 

[...] o que há de mais exterior, que é a violência e o sexo. E aquilo que é 
importante, a interrogação sobre como é que nós nos comportamos, que 
uso fazemos da nossa razão, que cegueira nossa é essa que não é dos 
olhos mas do espírito, que relações humanas são essas a que chamamos 
humanas e que de humanas têm tão pouco. (SARAMAGO, 1998, p. 36). 
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 A partir deste romance, José Saramago desloca-se quase que totalmente da 

temática histórica que vinha desenvolvendo e das características barrocas que lhe 

designaram o título de escritor neobarroco. A partir do Ensaio sobre a cegueira os enredos não 

se desenrolam em locais e épocas determinadas, e as personagens tiradas dos anais da 

história deixam de marcar presença, nesta mesma linha segue-se, por exemplo, Todos os 

nomes (1997), A caverna (2001) e Ensaio sobre a lucidez (2005). 

 Em uma narrativa onde lugar e tempo são indeterminados, onde o nome das 

personagens não tem importância. É nesse universo que a cegueira branca se instala, e com 

ela o medo, o sofrimento e o caos. O ser humano retorna irremediavelmente a sua 

condição animalesca, onde impera os instintos. E dentro desta suposta realidade, em que 

todos buscam a simples sobrevivência, Saramago questiona valores sociais 

contemporâneos, valores afetivos e valores morais, nos lançando mais uma pergunta: como 

sobreviver sem olhos em um mundo eminentemente visual? Saramago vai mais longe e 

questiona: o que fazer quando se tem olhos em uma sociedade cega? 

 Desde o início da sociedade ocidental, fundamentada nos alicerces da cultura grega, 

os olhos receberam o status de o principal órgão dos sentidos, pois, já naquela época, tinha-

se a compreensão de que era através da visão que se apreende grande parte da realidade 

sensível que nos rodeia. Adauto Novaes, no livro O olhar (1988), afirma ao estudar o olhar 

na sociedade ocidental sob a ótica platoniana: “Aquele que se deixa seduzir apenas pelos 

sentidos deve assumir os riscos da incerteza ou perder-se naquilo que vê” (NOVAES, 

1988, p. 18). Essa era a síntese do pensamento platoniano em relação aos sentidos 

humanos, especialmente a visão. 

Platão é quem primeiro metaforiza o olhar, realizando-a no Mito da Caverna. Na 

alegoria, Platão sugere através da modificação do olhar, uma desvinculação humana do 
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mundo dos sentidos, do mundo sensível, a fim de que procuremos pelo que seja mais 

sólido e mais durável na sua essência, que em última análise seria o mundo das ideias.  

Platão e Saramago cada um em sua época e com suas distintas alegorias, 

aproximam-se através da palavra grega “eidos”, que tem muita proximidade com a palavra 

“ideia”. Em Platão “eidos” significa aquilo que jamais é percebido pelos olhos do corpo. 

Para Platão, “idéia” não significa apenas o aspecto não sensível do que é sensivelmente 

visível, e sim, a essência dos sentidos. Parece-nos que Saramago busca com seu romance 

transfigurado de ensaio, essa verdade não visível de que fala Platão, aqueles sentimentos e 

valores que jamais são percebidos pelos olhos do corpo. O sentimento que transcende a 

visão. A essência não visível do ser humano, seguindo o mesmo raciocínio de Platão. 

A interpretação de Gérard Lebrun do Mito da caverna aproxima ainda mais a 

alegoria de Platão, da alegoria de Saramago. Segundo Lebrun, no texto “Sombra e Luz em 

Platão”, o prisioneiro é arrancado, não da penumbra da caverna, e sim de seu estado de 

inconsciência. Essa violação do estado de inconsciência provoca uma resistência no cativo 

que mostra uma má-vontade ao deparar-se com a realidade. Gérard Lebrun afirma:  

O importante para ele (prisioneiro) é que o lugar em que anteriormente 
vivia apareça-lhe doravante completamente outro. Quando voltar, o 
viajante não será mais o mesmo. Ele se perguntará como pudera, 
outrora, interessar-se pelo desfile das sombras na parede. (LEBRUN, 
1988, p. 28) (Grifo nosso). 
 

A mesma pergunta será feita pelos cegos no romance de Saramago, que depois de 

terem passado pelas dificuldades que a cegueira coletiva provocou, serão afetados 

irreversivelmente na sua relação com o mundo e principalmente com as pessoas. No 

romance a mulher do médico por ser a única a enxergar caracteriza esta mudança, como 

observamos no seguinte trecho: “[...] Hoje é hoje, amanhã será amanhã. É hoje que tenho 
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responsabilidade, não amanhã, se estiver cega, Responsabilidade de quê, A responsabilidade 

de ter olhos quando os outros os perderam [...]” (SARAMAGO, 2008, p. 241). 

No Ensaio sobre a cegueira, assim como no Mito da Caverna observa-se três 

momentos. O primeiro é quando acreditamos que vemos a realidade. No Ensaio sobre a 

cegueira este momento refere-se ao cotidiano ordinário em que se encontram as personagens 

com suas vidas medíocres e nas suas relações superficiais com as outras pessoas. No Mito 

da caverna este momento é representado pelo contemplar das sombras que desfilam na 

parede.  

O segundo é quando ficamos cegos. No Ensaio sobre a cegueira este momento é 

representado pela cegueira coletiva que assola a população. No Mito da caverna este 

momento é representado pelo instante em que o cativo sai da escuridão da caverna e tem 

um choque com a luz natural, neste momento os olhos do cativo ficarão ofuscados e ele 

não conseguirá enxergar. 

O terceiro momento é quando nos transformamos e vislumbramos o real de fato. 

No romance de Saramago este momento é representado pela recuperação da visão e na 

mudança proporcionada pelo do conjunto de situações adversas causadas pela cegueira. No 

Mito da caverna este momento é representado pelo discernimento do que seja real e do que 

seja ilusão.  

Não podemos afirmar, porém, que as duas alegorias apresentam a mesma 

finalidade. O Mito da Caverna, como afirma Gerard Lebrun, “[...] é uma máquina de guerra 

dirigida contra o senso comum [...]” (LEBRUN, 1988, p. 29); já a obra de Saramago pode 

ser entendida de maneira mais ampla nas palavras da professora Teresa Cristina Cerdeira da 

Silva: 
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Esses cegos chegaram ao fundo do poço de onde puderam ver surgir 
suas fraquezas, sua arrogância, sua intolerância, sua impaciência, sua 
violência, a monstruosidade dos universos concentracionários. Mas 
assistiram também à sua própria força, à sua solidariedade, à sua 
generosidade, ao seu espírito revolucionário e à revisão de seus próprios 
preconceitos. Este, repito, é um ensaio sobre a visão: do outro, das 
relações humanas, das linguagens e seus clichês, da verdade, do poder e 
até dos gêneros literários nesse romance que, como se sabe se quer 
ensaio. Porque este não é tão-somente um romance cujo o assunto é a 
cegueira, mas também um ensaio entendido como experiência, 
experimentação que revele a possibilidade de enxergar para além das 
aparências, para além dos sua próprios limites convencionais. (SILVA, 
1999, p. 294). 

 

 As duas alegorias, cada uma a seu tempo, metaforizam a relação do homem com o 

mundo e, principalmente, com os outros seres humanos. Observamos, porém, que a 

alegoria de Saramago parece bem mais coletiva e a de Platão, mais individual. Em Platão a 

relação do homem é consigo na busca por uma nova consciência do Eu, que deve sair do 

mundo sensível para atingir o mundo inteligível. Já em Saramago o foco é a relação entre as 

pessoas e o despertar da consciência para a atual fragilidade das relações humanas. 

 Ao final da análise dos dois textos, podemos afirmar que apesar das diferenças, as 

duas alegorias buscam uma nova realidade, uma mudança que transcende a superficialidade 

do olhar, que pretende uma mudança essencial, e como Saramago resume na epígrafe do 

Ensaio sobre a cegueira, “Se poder olhar, vê. Se podes ver, repara” (s/n). 

 Apesar dos contextos históricos serem totalmente diversos o que nos levou a 

aproximação entre os dois textos foi a reflexão a respeito das relações humanas. Apesar dos 

dois mil anos que separam os autores o questionamento sobre as relações humanas ainda 

persiste, principalmente em um momento de fragilidade das relações humanas acentuada 

pela pós-modernidade. 
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A “VÃ GLÓRIA DE MANDAR” EM VINTE E ZINCO, DE MIA COUTO 

 

 

João Olinto TRINDADE Junior* 

 

 

Nas narrativas contemporâneas onde tempo e espaço se manifestam como 

denuncia contra-hegemônica, é freqüente o confronto com as manifestações do insólito 

ficcional frente ao improvável, o estranho, o incomum, e o irreal. Em sua construção, 

tempo e espaço não apenas se completam como também se confundem, discordando em 

relação aos seus atos e conseqüências.  

Escrito para compor uma coleção de textos em comemoração aos 25 anos do 25 de 

Abril, em Vinte e Zinco o escritor moçambicano Mia couto ficcionaliza a história dos dias 

anteriores e posteriores a Revolução dos Cravos. Como parte da necessidade da 

ambigüidade necessária a instauração da hesitação como requisito do fantástico, o autor 

situa os acontecimentos em Vila Moebase, localizada, segundo o autor, “em pleno mato 

africano, lá onde o pé de branco nunca assentou” (COUTO, 2004, p. 13), cujos 

personagens principais – a família Castro – encontram-se em um espaço que mesmo depois 

de tanto tempo, lhes é estranho, sendo os moradores da vila uma representação dos 

moradores pretos e brancos das colônias em lugares distantes dos grandes centros 

econômicos de Moçambique e com uma população diminuta de brancos, estes “bravos 

defensores da cristandade lusitana em terras distantes”. A própria localização da vila já 

contribui gradualmente na narrativa para a instauração do fantástico devido a sua distância, 
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em lugar distante e pouco frequentado “pelo pé do branco”, habitado por uma população 

cuja maioria é negra com suas regras e compreensões próprias da realidade. 

Como parte dessa construção, a ambigüidade inerente ao cenário vai sendo 

construída paulatinamente ao longo da narrativa, mostrando esse confronto entre os 

portugueses brancos e os pretos, seu sentimento de superioridade frente às culturas locais 

caminhando ao lado de seu pavor por aquela gente. 

Problematizando a questão do domínio da ilustre pátria lusitana, Mia Couto nos 

trás a personagem de Lourenço de Castro como representação do orgulho do império 

Português espalhado pelo mundo, onde a questão do destino português é questionado 

diante da incompatibilidade insólita entre o passado da nação e o presente idealizado. 

Segundo Flavio Garcia, “as personagens desse gênero ou modo discursivo de texto 

raramente são personagens individuo[...] elas costumam ser construídas como personagens 

tipo, sendo, também, comumente, personagens planas[...] representando um estrato sócio-

cultural pré-definido” (GARCÍA, 2009, p. 4). É através de Lourenço que conhecemos a 

Pide - Polícia Internacional e de Defesa do Estado – e sua visão de máximos defensores da 

pátria, personagem essa que, ao contrário de suas crenças, glorifica um Portugal que não 

existe, crédulo em uma realidade alheia a que habita. Já diz a sábia Jessumina para 

Margarida em relação ao filho, “A senhora sofre por causa desse filho. Mas Lourenço foi 

seu filho. Já Jessumina reforçava: Lourenço fora possuído pela sua própria vida. Sem nunca 

chegar a ser ele próprio.” (COUTO, 2004, p. 50-51). Na obra miacoutiana, temos Irene 

como discordância dessa hegemonia: Irmã de Margarida e tia de Lourenço – na qual 

desperta desejo – é um exemplo de que as confluências culturais não seguem uma mão 

única, mas é uma via de mão dupla. Sendo o Castro a resistência portuguesa em terras 

distantes – Lourenço um PIDE, Margarida a clássica esposa defensora da casa portuguesa 
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– a presença de uma “assimilada” causa horror e mal estar na casa, a ponto de a acusarem 

por terem um nome a zelar (COUTO, 2004, p. 15). Tendo vindo até África para fazer 

companhia à irmã após a morte do cunhado, Irene se apaixona e inicia um caso com o 

mulato Marcelino, o qual fazia parte do movimento de libertação de Moçambique. É após 

sua morte – que comete suicídio cortando seus testículos após seção de tortura comandada 

por Lourenço – que Irene se entrega de vez as culturas da terra, nas palavras de Jessumina, 

tornando-se uma “branca da terra”.  

Através de um jogo de palavras, o autor liga os Castros diretamente à representação 

portuguesa naquela terra, uma vez que, segundo José Hermano Saraiva (SARAIVA, 1996), 

os Castro são uma antiga e tradicional família portuguesa que resgata seu nome de antigas 

construções fortificadas por muralhas, com casas de pedra situadas em pontos altos 

escolhidos com preocupações defensivas. É essa imagem de rigidez, dureza e 

implacabilidade que Lourenço encarna em relação ao velho pai, defendendo a pátria 

portuguesa no além-mar – reafirmando seus valores identitários - e castigando a pretalhada 

que odeia e teme, além de demonstrar um misto de repulsa pela tia devido a sua assimilação 

aos costumes dos pretos, ao mesmo tempo em que abre margem para a percepção de um 

desejo frente ao que ela é e representa, o fascínio que o “outro” realiza no “eu”. Dessa 

forma, é Lourenço quem “canta” uma “pátria eterna e imutável. Portugal uno e indivisível” 

(COUTO, 2004, p. 69), pretendendo resgatar um passado que, diante de um presente 

insólito, apresenta suas incoerências. Lourenço de Castro, Pide - Polícia Internacional e de 

Defesa do Estado - que segue os passos de seu pai, Joaquim de Castro, agente da Pide 

morto ao cair do helicóptero - arrastado pelos presos que empurrava para a morte certa em 

alto mar -, diante dos olhos do filho. Nesse vôo no qual o pai, com o intuito de dar-lhe 

“experiências que endurecem o verdadeiro homem”, transforma-se nos alicerces, pilares, 
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símbolos e referenciais da vida que Lourenço seguiria, pois se antes nas palavras do pai, o 

filho estava à mercê dos mimos de Margarida, toma a representação do velho Castro em 

sua vida. Lourenço é o típico português que defende as glórias da pátria lusitana no além 

mar, assumindo para si os valores identitários de seu pai que, por extensão, são os do 

Estado Salazarista, sendo a identidade nacional uma construção do Estado que exige 

adesão inequívoca e fidelidade exclusiva não reconhecendo competidores muito menos 

opositores (BAUMAN, 2005, p. 28). 

Em seu filme “Non ou a Vã Glória de Mandar” (OLIVEIRA, 1990), Manoel de 

Oliveira denuncia o Portugal histórico como terra de homens que quiseram ir sempre além 

e que acabaram reconduzidos às suas fronteiras, não apenas em 1974, mas em vários 

momentos da história onde sua ambição de crescimento sempre fora barrada. Dessa forma, 

a insolidez do império lusitano e sua glória, mais idealizada do que real, é resgatada e 

representada ao longo na narrativa Vinte e Zinco, do escritor moçambicano. Ao resgatar e 

ressignificar tal fato histórico, Couto repete literariamente a clássica relação – através das 

personagens envolvidas – da condição histórica de Portugal em ser incapaz de se unir à 

vanguarda e tomar parte, como agente definitivo, dos processos de conquista. Assim, o 

autor flanqueia uma leitura da impossibilidade de inclusão de Portugal, suas representações 

e significados frente a um período de transição – a Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 

1974. Embora possua todos os elementos apreciados em sua literatura, como o forte 

animismo das personagens, os neologismos e a ambigüidade inerente a cada capitulo fruto 

do espaço aberto para a polifonia, esta obra é muito pouco estudada pelos críticos 

(WILLIAMS, 2003, p. 168), devido ao teor que enfoca e os temas que aborda: como um 

espírito rancoroso dos últimos momentos de um império que se recusa a assumir sua 

falência, vai afetar diretamente – e até indiretamente – a vida das pessoas ao seu redor, a 
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ponto de Irene se referir a ele como monstro (COUTO, 2004, p. 24). Joaquim é uma forte 

presença na trama, embora morto, fala pelo seu silêncio: É o modelo de vida a ser seguido 

por Lourenço, é o que prende Margarida àquele lugar e é aquele que representa o que Irene 

odeia e combate. Foi o responsável pela cegueira de Tchuvisco, o qual pagou caro por ver 

o que não deveria ter visto. Em narrativas onde o insólito ficcional se manifesta, é 

frequente – necessário – o confronto com o irreal, o sobrenatural, o absurdo, inusitado e o 

incomum. Sendo assim, em casa, seu cadeirão ainda está pronto para recebê-lo e, sua mesa, 

arrumada com os talheres como se ele fosse chegar a qualquer momento. A idéia de um pai 

– ausente ou perdido – é muito freqüente no romance, de forma que Joaquim representa 

tanto o poder salazarista no além mar, a falta de uma liderança e até mesmo os ideais que 

moviam o povo pelo mundo, como em seu caso, mortos. Nas palavras de Irene, “esta casa 

vai definhar, até nela apodrecer o espírito do velho Castro, chamado de monstro” 

(COUTO, 2004, p. 24). 

As ações de Lourenço em louvar uma pátria distante, se por um lado são vistas com 

ódio por sua tia Irene, por outro são vistas como doença por sua mãe, Margarida. Citando 

Lenira Marques Covizzi, 

Em síntese, ela caracteriza o insólito “genericamente como sendo um 
fenômeno de inadequação essencial entre partes de um mesmo objeto, 
entre origem e fim, constituição e fim, utilidade e fim ou sua especial 
significação e o contexto em que se insere. (COVIZZI, 1978, p. 26). 

 
A insólita relação de Lourenço com a pátria – e o sonho do pai – é vista como uma 

doença, agravando-se por seus delírios de sangue nas mãos, seu umbigo crescendo e seus 

comportamentos infantis em casa. Como agravante, sua presença em áfrica – e de uma 

assimilada em casa, causando um estranhamento frente à supremacia de sua cultura de 

origem – o fazem agir de maneira cada vez mais dura, em defesa de um Portugal mais 
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idealizado do que real. Diferente da glória das grandes navegações, o romance explicita a 

sensação de abandono e desgarramento dos portugueses no além mar. Ao expressar um 

ponto de vista menor, Mia Couto informa-nos melhor sobre a época do ocorrido, deixando 

mais claras questões maiores, como a fragilidade do império lusitano, onde o menor – a 

colônia – informa sobre o maior – a metrópole.  

Em seu livro Introdução a Literatura Fantástica, Todorov (1992) diferencia o 

fantástico do maravilhoso e estranho asseverando, grosso modo, que no fantástico há a 

subversão do real; no maravilhoso há a aceitação de outra realidade com regras próprias e 

diferentes da realidade cotidiana; no estranho o evento sobrenatural é explicado, em algum 

momento, de maneira racional. O teórico afirma que no gênero fantástico há uma hesitação 

experimentada perante um episódio sobrenatural, essa hesitação cercada de ambiguidade 

impossibilita o leitor de tomar uma posição diante de tal evento. Assim, há um hiato entre a 

doença de Lourenço ou os poderes dos pretos. Como já afirma sua mãe em conversa com 

Jessumina,  

- Antes de ir, Dona Margarida, me diga uma coisa: veio por causa de seu 
filho Lourenço? 
- Sim, ele está doente[...] O que me preocupa são as visões de Lourenço. 
Por exemplo , aquela coisa do umbigo a crescer. Que aflição! 
- Dona Margarida, eu pergunto: esses panos com que ele dorme não será 
que estão a desaparecer? 
- Sim, é verdade. 
-Nunca mais os ponha a secar no jardim. Alguém está a usar aquilo 
contra seu filho. São os métodos da nossa gente. (COUTO, 2004, p. 52). 

 

Em narrativas onde o insólito ficcional se manifesta, é freqüente – necessário – o 

confronto como o irreal, o sobrenatural, o absurdo, o inusitado e o incomum. Sendo assim, 

Narrador, personagem, tempo e espaço entre outros são categorias utilizadas como 

estratégias na construção do insólito ficcional na narrativa. Dessa forma, o passado 

resgatado e idealizado tem como duplo um presente insólito que não se apresenta como 
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sua conseqüência direta. Por sinal, os temas do duplo são uma constante na obra, seja as 

inconstâncias de Lourenço em casa/e fora dela, ou o passado/presente de Tchuvisco, que 

descobre um outro “eu” quando perde parte da visão. 

A insólita crença nas glórias de sua nação são confrontadas em todos os momentos, 

tanto nas ruas – como o cego Tchuvisco e sua suposta relação com a tia – quanto em sua 

casa, com a tia assimilada e a mãe desacreditada com sua pátria. Já nos lembra Todorov 

(1992, p. 64) sobre a correspondência dos temas fantásticos e o mundo da criança e do 

psicótico. Lourenço, de igual forma, se em casa age como uma criança que usa de panos e 

cavalinhos dentro de casa, por outra vive um sonho – em suas palavras, “seu ideal” – como 

se em um eterno presente, passado ligado de forma interruptível.  

É preciso uma ruptura insólita – a visão de seu pai amalgamado a uma criatura da 

terra, a descoberta do passado do patriarca da família, a suposta gravidez de sua tia – para 

derrubarem as crenças de Lourenço, deixando-o em estado de abandono e sem saber o que 

seguir ou em que se espalhar. 

Como uma personagem resgatando os desgarrados da história portuguesa, ele se 

encontra preso a um presente indefinido, sem um passado de glórias para se espalhar 

tampouco um futuro para aguardar. Se no filme de Manoel de Oliveira os homens são 

empurrados de volta para sua terra, em Lourenço não resta nada dentro de si para 

empurrar tampouco uma terra que enxergue para lhe acolher. Confrontado com a sua 

perda de visões do mundo, a cura – ou exorcismo – de Lourenço é tão dramática que o 

mesmo se encontra na incapacidade de escolher entre o que fazer, entre seguir a mãe – seu 

último referencial – ou se deixar naquela terra permeada por um tempo e espaço mítico, 

sendo encontrado morto no dia seguinte. 
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Do começo ao fim o caráter insólito da narrativa é estruturado em um ambiente 

ambíguo, pois não é comum cegos desenharem no chão tampouco mortos serem tratados 

como vivos - como o velho Castro -. Entretanto, o narrador os repassa detalhando até as 

formas de abordagem dos eventos insólitos, a ponto de, até o último momento, permear as 

dúvidas se Tchuvisco pinta ou desfaz as paredes da cadeia com seu pincel, como se 

empurrasse de volta para sua terra a presença portuguesa. 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

COUTO, Mia. Vinte e Zinco. Lisboa: Editorial Caminho, 2004. 

COVIZZI, Lenira Marques. O insólito em Guimarães Rosa e Borges. São Paulo: Ática, 
1978. 

GARCÍA, Flavio. A construção do insólito ficcional e sua leitura literária: 
procedimentos instrucionais da narrativa – I Congresso Nacional de Linguagem e 
Representações: Linguagens e leituras / III Encontro Nacional da Cátedra UNESCO de 
Leitura / VII Encontro Local do Proler. UESC – ILHÉUS – BA/ 14 a 17 de outubro de 
2009 

OLIVEIRA, Manoel de. Non, ou a Vã Glória de Mandar. Lisboa: Madragoa Filmes, 
1990. 

SARAIVA, José Hermano. História Concisa de Portugal – Coleção Saber. Lisboa: 
Publicações Europa-América, 1996. 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. 2ed. São Paulo: Perspectiva, 
1992. 

WILLIAMS, Claire. Amnésia, anestesia e sinestesia em Vinte e Zinco de Mia Couto. 
In: LARANJEIRA, P.; SIMÕES, M. J.; XAVIER, L. (org.). Cinco Povos Cinco Nações. 
Estudos de Literaturas Africanas. Lisboa: Novo Imbondeiro, 2006. p. 167-173. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1960 

 

SEXO DE LER:  

O ABERTO DAS ÁRVORES EM MARIA GABRIELA LLANSOL 

 

João Rocha

 

 

“As coisas se abrem no tempo do vento 
e da queda da estrela” 

Provérbio Angolano 
 

 

1 – VIZINHOS DA LOUCURA 

 

Comecemos pelo erotismo e a santidade, essas duas noções trabalhadas por George 

Bataille, em O erotismo. No “estudo VI”, chamado “A santidade, o erotismo e a solidão”, o 

autor trabalha o erotismo e a santidade como duas emoções de intensidade extrema. Segundo 

ele, “o erotismo permanecerá para nós como uma coisa de fora, […] algo além do que vivemos 

presentemente, de um além que só nos é acessível sob uma condição: que nós saiamos do 

mundo em que vivemos para nos entrincheirarmos na solidão” (BATAILLE, 2004, p. 397). O 

erotismo, portanto, segundo Bataille, surge-nos como um além, como algo que se encontra 

sempre fora e que por isso mesmo nos leva à solidão. Mas que além é esse que nos aponta o 

erotismo? O além do corpo, diria. Para além da imagem que fazemos do corpo, para além do 

imaginário do corpo.  Ao nos apontar o fora, ele nos leva, paradoxalmente, para o corpo 

mesmo. Sem metáfora. O além no corpo. Dessa maneira, o além trazido pelo erotismo obriga-
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nos a pensar o corpo em sua nudez. Sem impostura. E se pudermos vislumbrar tal corpo, 

encontraríamos, enfim, a solidão − este corpo nu.  

Sobre a santidade, Bataille fala “da vida que determina a presença em nós de uma 

realidade sagrada, de uma realidade que pode nos transtornar até o fim” (BATAILLE, 2004, p. 

398). Encontramo-nos novamente com o além. A santidade, aqui, não tem nada a ver com 

toda e qualquer instituição religiosa e sim com a experiência do sagrado, algo que tem a força, 

como nos diz Bataille, de nos “transtornar até o fim”. Ela está na experiência do encontro com 

aquilo que nos é impossível de nomear e somente podemos dizer algo (quando possível) dos 

efeitos desse “encontro inesperado”. E desse encontro, certamente, ninguém sai ileso. A isso 

poderíamos aproximar a experiência da mística, na qual encontramos relatos de sujeitos que, 

através da escrita, tentam relatar o encontro com essa espécie de “além” que, nesse caso, eles 

chamam de Deus. Um exemplo famoso dessa espécie de escrita é a obra de Santa Tereza de 

Ávila. 

Encontramo-nos, portanto, como já nos disse Bataille, de frente a duas emoções 

intensas, extremas: o erotismo – que nos leva ao encontro do corpo nu (a solidão) – e a 

santidade – essa experiência que nos coloca em face daquilo que nos é impossível de nomear. 

Assim, erotismo e santidade avizinham-se de uma outra experiência extrema: a loucura. 

Ambos, erotismo e santidade, nos levam a uma experiência do fora (a loucura também). Fora 

de si. Fora do discurso.  Levam-nos para o campo do além, para o campo da morte como 

interdição extrema.  

Nas três experiências, o erotismo, a santidade e a loucura, sempre se está só. Nesse 

lugar, estamos no silêncio que habita onde faltam as letras, onde falta a sintaxe. 
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Cada ser é distinto de todos os outros. Seu nascimento, sua morte e 
os acontecimentos de sua vida podem ter um interesse para os outros, 
mas ele é o único diretamente interessado. Ele nasce só. Ele morre 
só. Entre um ser e outro há um abismo, uma descontinuidade 
(BATAILLE, 2004, p. 21-22). 

 
  Nascemos e morremos sós, como seres descontínuos que somos. Descontínuos, pois, 

para nós, não pode haver continuidade possível, dado que, como nos aponta Freud e Lacan, 

cada um a sua maneira, a vida só quer morrer. Porém, essas duas experiências, o erotismo e a 

santidade (vizinhos da loucura), colocam-nos, por causa do aberto que elas provocam, face ao 

abismo que nos separam dos outros seres descontínuos como nós, face ao desejo de 

continuidade, face ao eterno. E então, nessa clareira aberta por essas duas experiências intensas 

e extremas, podemos ler, devagar, o seguinte verso de Rimbaud: c’est la mer allée avec le soleil (é o 

mar que estrada com o sol) e avançar mais um pouco. Chegamos então na responsabilidade do 

poeta: ir mais além. Chegamos ao poema. 

 

2 – O POEMA QUE ESTRADA COM O SOL 

 

Das raízes profundas que as ligam à terra, as árvores retiram a força 
de se erguerem, cada uma com a sua figura própria, sem qualquer 
razão, apenas como dádiva. Estar ao pé do rio, da montanha, do 
monumento, é respeitar a sua força de ser, é vê-los, senti-los, fora de 
qualquer finalidade formulável. Dessa interrupção do mundo, dessa 
irrealidade do real, irrompe, entre o sofrimento e a alegria, a 
convicção de que „não há na terra uma medida‟ [Ameno azul, de 
Friedrich Hölderlin]. Com ela vem a única “responsabilidade do 
poeta, ir mais além” (LOPES, 2000, p. 10). 
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Não, não há na terra uma medida. Encontramo-nos no infinito do mundo, no infinito, 

fora de qualquer finalidade formulável, face às “forças de ser” das coisas. Encontramo-nos ao 

pé do rio, da montanha, do monumento a olhar para a desmesura do mundo. Diante de 

tamanha imensidão, herdamos a única responsabilidade do poeta: ir mais além. Para perseguir, 

mais uma vez o além, trago um fragmento do poema “A eternidade”, de Rimbaud, para que 

possa nos guiar em meio a essa paisagem sem medida. 

Ela foi reencontrada.  
O quê? A eternidade. 
É o mar que estrada 
com o sol. 
(Rimbaud In: BATAILLE, 2004, p. 40) 

 
Nesse poema, deparamo-nos com o além em seu outro nome: “eternidade”. Lemos, 

nos seus versos, a força de ser da “eternidade: “é o mar que estrada com sol”. Para 

acompanhar essa imagem, essa paisagem é preciso que percamos a linha, ou melhor, é preciso 

que sigamos uma outra linha: a linha do horizonte, pois nesta poderemos vislumbrar algo do 

eterno, do infinito, tão próprios à poesia e sua desmesura. E aonde tal linha nos levaria? 

Acredito que essa linha nos leva ao que Maria Gabriela Llansol chamou de sexo da paisagem.  

Para introduzir tal noção, sugiro uma pequena mudança nos versos de Rimbaud:  

 

Ela foi encontrada. 
O quê? A eternidade. 
É o poema que estrada 
com o sol. 

 
Dessa maneira, considerando o poema nessa linha infinita que estrada com o sol, 

pensemos no sexo da paisagem. Para isso, vislumbremos o aberto de um texto para além de 

qualquer princípio, para além do horizonte − um lugar de “tendências primitivas” (FREUD, 
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1996, p. 29): − “Chegou o momento de sair da História e ir viver no mundo de seiscentos 

milhões de anos”(LLANSOL, 2003, p. 19). 

É a uma espécie de pré-História a que somos convocados pelo sexo da paisagem. Não 

vejamos, somente, o prefixo “pré” como uma marca temporal, de anterioridade, mas, também, 

no sentido de um fora, um fora da História, marca de uma transgressão, como diria Bataille. E 

é nessa pré- História, nesse fora, que podemos pensar, com Llansol, na “Boa nova anunciada a 

natureza”: 

 
“A boa nova anunciada à natureza” é o escândalo que a minha época 
não aceita. O Ser existe como beleza, mas nós perdêmo-lo e 
percorremos toda uma órbita excêntrica para o voltar a encontrar. A 
Boa Nova dirige-se à Terra no seu todo: não só porque nesta se 
desenvolvem entidades irredutíveis mas também porque é no seu 
todo que está ameaçada. 
Deixou de se formar a partir da Beleza. 
A idéia de que tudo o que não é humano tem, tal como o humano, 
necessidade de redenção, é vital para nossa continuação aqui, ou 
noutro lugar. 
 No momento da posse, no poema de 11 de Junho (poema que 
nunca foi encontrado) tudo participa das diversas partes: a boca, a copa 
frondosa, o cogumelo, a falésia, o mar, a erva rasteira, a leve aragem, 
os corpos dos amantes. Os três sexos que movimentam a dança do 
vivo: a mulher, o homem, a paisagem. Esta é a novidade: a paisagem é 
o terceiro sexo. (LLANSOL, 2000, p. 44). 
 

  Encontramo-nos, assim, diante do sexo da paisagem face ao aberto dos sexos do homem 

e da mulher. Em face de outro além: o além do sexo. O mundo, na textualidade Llansol, não se 

restringe ao binarismo a que fomos submetidos ao pensar em somente dois sexos: o masculino 

e o feminino. A textualidade nos dá esta boa nova: o sexo da paisagem. Diante desse terceiro 

sexo, da desmedida trazida pela paisagem e sua linha que estrada com o sol, podemos pensar 

que o sexo da paisagem pode nos lançar em direção ao além por excelência, que aqui poderia ser 

a morte. Para que o sexo da paisagem não tome essa direção de destruição, é preciso encontrar 
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um corpo que o suporte. Assim, uma outra forma de corpo desponta com esse terceiro sexo. 

Esse corpo já não terá como base uma definição biológica ou de gênero, isto é, não se tratará 

mais de um corpo masculino ou feminino, humano ou não-humano, pois tais características se 

aplicam, somente, aos sexos já conhecidos: o do homem e o da mulher. O corpo, aqui, será um 

corp’a’screver, um corpo cem memórias de paisagem: 

 

Há, pela última vez o digo, três coisas que me metem medo. A 
terceira é um corp‟a‟screver. Só os que passam por lá, sabem o que 
isso é. E que isso justamente a ninguém interessa. O falar e negociar o 
produzir e explorar constroem, com efeito, os acontecimentos do 
Poder. O escrever acompanha a densidade da Restante Vida, da 
Outra Forma de Corpo, que, aqui vos deixo qual é: a Paisagem. 
Escrever vislumbra, não presta para consignar. Escrever, como neste 
livro, leva fatalmente o Poder à perca da memória. E sabe-se lá o que 
é um Corpo Cem Memórias de Paisagem. (LLANSOL, 1999, p. 10).  

 

3 – ENCORE, UN CORPS  

 

Faço, nesse subtítulo, uma referência ao seminário XX, de Jacques Lacan, intitulado 

Encore e traduzido para o português como Mais, ainda. Mais uma vez, um além. Aqui, apontado 

pelo feminino, já que este é para a psicanálise o campo do indizível, do impossível, daquilo que 

não pode ser representado. O feminino escapa a toda e qualquer forma de saber. Ele não pode 

ser compreendido, o que não exclui a sua transmissão, como podemos verificar, na já citada 

experiência das místicas, pois o que se transmite aí é, justamente, aquilo impossível de dizer, 

isto é, a experiência em Deus.  

Porém, o feminino, ao se colocar nessa posição de exterior à ordem fálica, isto é, a toda 

e qualquer forma de poder (e de saber, de uma certa forma), parece nos lançar justamente para 
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o corpo. Encore.1 Corpo que suporta o aberto da paisagem, mas ainda se mantém como um 

corpo. Encore, un corps. Este corpo, na obra de Maria Gabriela Llansol, como já disse, é um corpo 

cem memórias de paisagem, um corp’a’screver: corpo que traz consigo suas memórias de paisagem e a 

experiência da escrita. Mas o que pode nos dar essa nova forma de corpo singularizada pelo 

sexo da paisagem?  

Para tentarmos responder tal pergunta, é necessário que pensemos no ato promovido 

por esse corpo cem memórias de paisagem. E, como estamos falando de um corpo que possui como 

sexo, o sexo da paisagem, em simbiose com os do homem e da mulher, pensemos então no ato 

sexual, mas do ponto de vista dessa nova forma de sexo que nos é apresentada por Llansol. 

Para isso, acompanhemos um fragmento de seu livro Onde vais Drama-Poesia:  

 

penetrá-la, pede Cristhinna, tão longamente 
 
até sentir a dor de estar aberta, e de o estar sem fim; sentir que o faz 
porque quer, e o quer 
 
porque o criar lho pede; voltar ao prazer de dar, 
 
mal a dor se acalma, e não espera mais 
que a dor e o júbilo se possam realmente distinguir; 
 
esquecer o cansaço, pô-lo de lado a descansar e continuar aberta, 
apenas aberta de estar; e que ele venha, que ele não pare, 
que o seu desejo não se consuma, 
 
nem o sono o tome de imprevisto; já que o criar a levou até 
ali, 
a levou a estar, que ele não saia dela 
porque agora já nem espera, 
nem deseja 
antes sinta que permaneço no que sou, poema-nua, 
além da sujeição soberana 

                                                 
1
 Jogo, aqui, com a sonoridade da palavra  Encore, em francês, pois ao pronunciá-la, escutamos, além de 

“ainda” (encore), “um corpo” (un corps). 
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porque o criar me fala, com verdade, do que quer, 
metade ao ouvido, outra metade directamente na boca, 
e a metade restante no silêncio do meu sexo 
 
essa fala é tão pura e acerada, 
sedutora mas não cega, errante e acertada, assegura-me que, no estar, 
aberta,   
me abro; 
 
que a dor, o medo e o desconforto 
são apenas sintomas da sua devastação, do seu querer de tornado e de 
intempérie, 
garante-me 
que serei um vaso eternamente vendido ou trocado, 
emprestado a uns e a outros, e o aberto que abriu em mim 
confirma-lhe o acertado do que me está a ser feito, 
 
e bem assim feito. 
 
Quando mais ela aceita ser trocada, mais o conceito lhe surgirá 
fulgurante. 
Que vozes ouve o criar no que me está dizendo? 
Porque milagre o seu prazer é o meu prazer? 
 
Que quer ela dizer quando me diz tu és o meu sexo, a sedutora voz de 
dionísio? (LLANSOL, 2000, p. 118-119) 

 

O ato sexual, aqui, parece-me referir a este lugar: ao aberto de um corpo. Ele 

promoverá o aberto, levar-nos-á, como já vimos a respeito do erotismo e da santidade, em 

direção à eternidade.  

 
(…) Hadewijch diz: entra na Isabôl, faz-lhe o que ela quer que tu me 
faças. Abre-lhe a alma onde quero entrar. O meu corpo é o dela 
penetrado pelo teu. O meu corpo é o dela esperando ser aberto.  
Torna-te servo do teu pénis e não senhor das nossas vontades. Servos 
os três de um só senhor, o desejo insustentável de eternidade. 
(LLANSOL, 2004, p. 70). 

 

O ato sexual, na perspectiva do sexo da paisagem, parte o corpo, permite que ele se abra 

ao “desejo insustentável de eternidade”. Abre-o, mas sem violá-lo, sem destruí-lo, pois como 
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nos diz o narrador de Hölder, de Hölderlin, “a loucura é a mente estar com o poema e o corpo 

ausente”. Porém, como não se perder no aberto promovido pelo sexo da paisagem? Como não se 

perder no horizonte sem fim, sem alameda possível, em um horizonte que estrada com o sol? 

E por que, diante a tantos perigos, forçar tal abertura? Vejamos onde nos leva a escrita. 

 

4 −  O PRECIOSO LUGAR DA LEITURA 

   

“Surgem as paisagens”:   

 

1. “A rapariga está prestes a quebrar o poema com um golpe de 
rins. Dickinson não é imperiosa. Diz apenas o desejo que vê: − 
Não te voltes. A tinta poderia escorrer de tua vagina, o precioso 
lugar da leitura”. (LLANSOL, 2000, p. 37).  

 
2. “A outra, aquela em que não entramos, está quase vestida. 

Apenas um seio se mostra. Nela repousa o ensino da imagem __ 
há uma forma de tinta que lhe escorre do cabelo”. (LLANSOL, 
2000, p. 28). 

 
3. “Nunca gostei de lamber, a frio, a superfície de um corpo. Sinto-

o murcho ao gosto, e acre no odor. 
Mas se pousas um pé no meio seio e levantas os braços 
deixando cair o cabelo, penso que é um pé de escrita dividido 
em dedos que procura a minha emoção. Que me provoca. No 
fim, mordo-lhe. É esta minha contribuição de escritora viva.” 
(LLANSOL, 2000, p. 38).  

 

Vemos, nessas paisagens, como corpo e escrita caminham juntos na textualidade 

Llansol. Vemos, de fato, um corp’a’screver. Acompanhamos como ela, escrita, parece, às 

vezes, brotar dele, corpo. Ela surge como tinta que escorre do sexo de uma mulher ou de 

seus cabelos. Ou ainda na mordida de um pé de escrita − esta “contribuição de escritora 

viva”. Nessa direção, é preciso que aconteça a abertura promovida pelo ato sexual, tal qual o 
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concebemos no âmbito do sexo da paisagem, para que possamos chegar ao precioso lugar da 

leitura: o sexo de ler. 

 
Mesmo se eu quisesse descrever anatomicamente um sexo de ler, não 
seria capaz. É sem ossos e sem forma. […]. 
Nenhum de nós estava a imaginar. Estávamos a conjecturar no 
escuro. As imagens sabem que têm que caminhar para nós com o seu 
sexo de ler. Sem ele, são propriamente sem texto. Sabem? Sim, 
sabem. Utilizamos pouco o nosso sexo próprio para fazer. Utilizamo-
lo, sobretudo, para sentir e sondar. Como crianças em perpétuo 
crescimento, nunca estáveis numa única imagem. O que sentimos 
fisicamente com o sexo que temos, o que as imagens vêm procurar 
em nós, 
não é o sexo que praticamos, 
é a vibração pelo vivo e pelo novo. Chamei-lhe fulgor porque é assim 
que eu sinto. (LLANSOL, 2000, p. 33). 

 

 Este sexo, o sexo de ler, acompanha o sexo da paisagem: ambos apontam para o aberto, 

para a vibração do vivo e para o novo. Apontam, portanto, para o aberto da paisagem, para o 

aberto do ler: “ler é, então, semelhante a um vagido, e a criança, se for um verdadeiro texto 

anjo 

 

_____________ cresce _________________”(LLANSOL, 2007, p. 38). 

Ler é uma “alma crescendo” (LLANSOL, s.d., s. p.). 

 

Nesse campo, no campo do sexo de ler, a abertura, a expansão podem se dar de 

diferentes formas. Uma delas é a cópia: 

 

Hoje, cada um a seu modo, 
Sabemos que o sexo de ler,     sem o qual o encanto do mundo não 
pode ser sentido, nem escrito, 
é uma obra de cópia ________ (…) porque copiar um texto 
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abre-o sem o violar e, quando pensamos que o sabemos de cor, 
muitas vezes adulteramos o que está escrito 
mas esse adultério é pleno de ensinamentos, revela-nos o que o nosso 
sexo de ler está vendo, ou desejando, em contraponto à matéria do 
texto a ao seu pensamento______. (LLANSOL, 2000, p. 142-144). 
 

Ou ainda pela voz: 

 
[…] é preciso cuidar da leitura, porque a voz – se for incerta no seu 
deserto – mata, mata a leitura e o texto _______ o tom da voz    a 
não impostura de suas pausas de silêncio _________  
é determinante para o cuidado fraterno a ter com as figuras, que estão 
por detrás de nós, 
no seu desejo de abrir para si o Ler” (LLANSOL, 2007, p. 38). 

 

Pela voz e pela cópia podemos abrir o texto. Abrir o Ler. Abrir sem violar. Podemos 

chegar ao aberto de um sexo, sexo de ler, no aberto do sexo da paisagem, no aberto das árvores. 

Digo as árvores, referido-me especialmente a seguinte frase de Llansol: “a beleza da forma e da 

cor é a santidade das árvores” (LLANSOL, 2006, p. 54). Como já vimos, a santidade lança-nos 

para o campo do fora, do aberto. Reescrevo-a, então, assim: “a beleza da forma e da cor é o 

aberto das árvores”. Está justamente no aberto das árvores a sua beleza da forma e da cor. E a 

beleza, segundo Lacan, é o último véu frente ao aberto − esta espécie de santidade e de horror.  

 
 
A verdadeira barreira que paralisa o sujeito diante do campo do 
inominável do desejo radical, à medida que ele é o campo da 
destruição absoluta, da destruição além da putrefação, é, 
propriamente falando, o fenômeno estético, à medida que ele é 
identificável à experiência do belo – o belo em seu brilho 
esplendoroso, esse belo do qual se disse que é o esplendor do 
verdadeiro. É evidentemente porque o verdadeiro não é exatamente 
agradável de se ver que o belo é, senão o esplendor, no mínimo a 
cobertura. (LACAN, 2008, p. 256). 

 

 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1971 

 

5 – O ATO TOA  

 

Com esse último véu, a beleza, abro, a fim de caminhar mais uma vez em direção ao 

além, a palavra ato. Parto-a. Reescrevo-a com as letras em outra ordem. No aberto do ato eis 

que encontramos o imperativo de um verbo, o imperativo do verbo toar: toa. O ato toa, ressoa, 

é atoa, pois aqui ele não está ligado a nenhuma forma de utilitarismo. E o que ressoa é o 

silêncio. O canto doce do silêncio e da solidão. Mas também um certo brilho, como aquele que 

diz George Didi-Huberman, em seu precioso livro Sobrevivência dos vaga-lumes, a respeito do 

jovem Pier Paolo Pasolini e sua relação com a selva oscura em que vivia na Itália de 1937, no 

auge do fascismo: 

 

[…] um jovem em plena treva, buscando seu caminho através de selva 
oscura e dos lampejos moventes do desejo (lucciola [vaga-lume], em 
italiano popular, significa justamente a prostituta; mas também essa 
misteriosa presença feminina nas antigas salas de cinema que Pasolini 
frequentava muito, evidentemente: „a lanterninha‟ que, no escuro, 
munida de sua pequena lanterna-tocha, guiava o espectador entre as 
fileiras de poltrona). Entre a euforia e a „presa‟, entre o prazer e o 
erro, os sonhos e os desesperos, esse rapaz espera que apareça uma 
claridade, ao menos o vestígio de uma lucciola, senão o reino da luce. 
(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 18-19). 

 

Estamos então face aos lucioles, face aos vaga-lumes. Face a essa palavra que já traz 

em suas letras a referência à luz. Esses animais alados nos salvam da selva oscura, sem acabar 

de vez com a escuridão, pois esta é fundamental para a criação.  Na textualidade Llansol, 

podemos chamar os vaga-lumes trazidos por Didi-Huberman de fulgor: “Falo de fulgor 

porque a falta de claridade é essencial. A escuridão é propícia ao medo, ao pensamento e ao 

projectar. O descoberto e o escondido confundem-se, trocam de rosto. Entram em 
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simetria” (LLANSOL, 2000, p. 34) . Assim, estamos diante do fulgor, que parece ser o 

método, o caminho trilhado por um sexo de ler. Porém, essa luz trazida pelo fulgor, não pode 

ser sem corpo, sem consistência, quero dizer. Não é do etéreo que se origina o trabalho de 

um sexo de ler. A luz aqui tem consistência, como as lucciolas, que em italiano derivam da 

palavra luccioles, vaga-lumes, mas que em italiano popular, segundo Didi-Huberman, 

significam prostituta e “lanterninha”: essa “misteriosa presença feminina”. Na textualidade 

Llansol, o fulgor, a luz parecem também carregar essa espécie de “misteriosa presença 

feminina” – feminino de ninguém − que nos remetem sempre à materialidade, à consistência de 

um corpo, de um sexo que não é o do homem nem o da mulher. Remetem-nos, sempre, ao 

sexo de ler, que nos dá a direção da boa nova anunciada à natureza: o sexo da paisagem. E 

assim, no aberto das árvores, em meio a essa “misteriosa presença feminina”, no brilho 

intermitente dos luccioles, em meio ao corpo e o aberto do sexo, deixo ressoar o poema de 

abertura do livro Les chançons de Bilitis, de Pierre Louys, traduzido por Maria Gabriela Llansol 

como O sexo de ler de Bilitis, que conta a trajetória de uma jovem e bela cortesã. O poema é o 

seguinte: 

 
A árvore 
 
Tornei-me nua para subir à árvore; o íntimo das pernas 
enlaçava-se nu na sua casca polida e húmida; 
as minhas sandálias caminhavam pelos ramos. 
 
No alto da copa, mas protegida do calor pela sombra da folhagem, 
pus-me a cavalo num ramo extreme, a balouçar do alto 
meus pés sobre o vazio. 
 
Havia chovido. Ainda gotas de água se desprendiam 
e corriam-me pela pele. Tinha as mão sujas de musgo, 
e os dedos dos pés manchados com o suco escarlate 
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das flores pisadas. 
 
A brisa caminhava pela sua folhagem viva; eu senti-a pulsar e 
estreitei ainda mais o íntimo das pernas 
enquanto meus lábios passavam os dedos pelas mechas 
dos seus ramos. (LOUŸS, 2010, p. 33). 

 

E fico por aqui. 
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A FRAGMENTAÇÃO DO SUJEITO COMO POÉTICA DA MODERNIDADE 

EM CAMILO PESSANHA 

 

José Eduardo Ferreira1 

 

 

Este ensaio versará sobre a escrita intimista de Camilo Pessanha pela perspectiva 

“[...] segundo a qual atentamos para o privado que pode ser observado através do domínio 

reservado do indivíduo, através do psicologismo ou através da representação do íntimo 

(FERNANDES, 2005, p. 185)”. Além disso, este trabalho empreenderá todo seu esforço 

na compreensão e leitura do texto para que dele se depreenda como se constitui formal e 

estilisticamente o sujeito poético: como se autorrepresenta, o que de si conhece (ou busca 

conhecer) e como o processo de memória torna-se importante para a sondagem íntima. 

Vale frisar que não discorreremos sobre o eu biográfico de Camilo Pessanha, nem 

procuraremos subsídios extraliterários para análise do texto. Dito isso, a primeira questão 

que nos preocupará será a da importância dos mecanismos da memória para a e na 

construção do “eu”.  

Vejamos um exemplo da relevância da memória para a constituição do sujeito no 

poema “Foi um dia de inúteis agonias”. 

 

Foi um dia de inúteis agonias, 
Dia de sol, inundado de sol. 
Fulgiam nuas as espadas frias. 
Dia de sol, inundado de sol. 
 
Foi um dia de falsas alegrias: 
Dália a esfolhar-se, o seu mole sorriso. 
Voltavam os ranchos das romarias. 
Dália a esfolhar-se, o seu mole sorriso. 

                                                 
1 Mestre em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). 
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Dia impressível, mais que os outros dias. 
Tão lúcido, tão pálido, tão lúcido!  
Difuso de teoremas, de teorias. 
 
O dia fútil, mais que os outros dias. 
Minuete de discretas ironias. 
Tão lúcido, tão pálido, tão lúcido! 
(PESSANHA, 2009, p. 78) 
 

O processo de captação da realidade ou, melhor dizendo, da percepção do real que 

se depreende do texto de Pessanha, é bastante estilhaçado. Prova isso o fato de o poema 

ser composto, quase que inteiramente, por orações sintaticamente soltas. Além disso, o 

poeta lança mão de diversos tipos de repetição ao longo do texto. Notamos que há certo 

padrão nesse processo: há paralelismo nos versos que abrem os quartetos, assim como 

naqueles que abrem os tercetos; o segundo e quarto versos são literalmente reproduzidos 

nas duas primeiras estrofes, bem como o segundo verso do primeiro terceto é idêntico ao 

derradeiro verso do poema. Os únicos versos que não são reproduzidos nem paralelística 

nem literalmente são os terceiros versos dos quartetos, o último do primeiro terceto e o 

segundo da última estrofe. Percebe-se, também, uma recorrência bastante contundente das 

consoantes fricativas /s/ e das oclusivas linguodentais /t/ e /d/. Essas reiterações dão 

acentuada sensação de tédio na relação que esse sujeito tem com o mundo que ele observa. 

O verso que abre o poema, semanticamente, já aponta para o tédio do eu lírico. O 

termo “agonia” significa dor, física ou de alma, daquele que está na iminência da morte. O 

verbo que inicia o poema (“Foi”) está no pretérito. Lembremos que o tempo passado é, 

por excelência, o tempo da narrativa. Nesse poema, entretanto, o passado nos chega por 

um vínculo narrativo quase nulo: em um ou outro verso, há pequenas inserções que podem 

se aproximar do narrável, mas de forma tão vaga, tão imprecisa, que não os ligamos a trama 

alguma. Os versos “Fulgiam nuas as espadas frias” e “Voltavam os ranchos das romarias” 
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são, na nossa leitura, os resíduos desse tempo passado que se recusa a tomar forma (na 

memória e na palavra).  

O dia, rememorado por uma voz quase emudecida (porque não narrada) é de 

“inúteis agonias”. A dor presente, portanto, como realidade objetiva nas coisas e nos seres 

torna a perspectiva muito mais trágica, porque desprovida de qualquer esperança. Na 

conjuntura cristã, por exemplo, ou mesmo platônica, sofrer significa passar por um 

processo catártico, de purificação. Ao afirmar que a agonia é inútil – ou que sofrer é inútil – 

o sujeito indica que não há qualquer perspectiva de evolução espiritual, de qualquer ascese. 

Numa vertente do simbolismo, isso é perfeitamente possível e compreensível, já que se 

deseja tão somente retornar ao Mundo Natural, à pátria primigênica.  

Outro componente do poema que chama a atenção é a atribuição invertida, quase 

antitética, que ele dá à concepção de claridade. Se “luz” é, normalmente, imagem para 

razão, esclarecimento, calor (=luz solar) e, de alguma forma, elevação, esse sujeito poético 

percebe a luz como obstáculo para a visão, pois um dia com muito sol, com muita 

claridade, faz com que haja uma espécie de véu causado pela própria luminosidade. Ou 

seja: excesso de luz também não deixa ver bem. Não se mira diretamente o sol, pois a 

intensidade de seu brilho impede o olhar direto para o centro irradiador de luz. 

Analogamente, o homem, encerrado em sua caverna, longe do ideal, não consegue 

contemplar senão sombras. Além do sol, outra imagem de luz que ocasiona ou perda 

momentânea da visão, ou, pelo menos, o desvio do olhar de quem a contempla é o brilho 

de “espadas frias”.  

Nada do que dissemos, contudo, parece penetrar no âmago do poema. 

Aparentemente, é esse o horizonte do texto. A claridade que tanto possibilita a visão, 

quanto, em excesso, pode prejudicá-la, é a relação que se estabelece entre poema e leitor na 
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abordagem do texto feita até aqui. Para o “eu” que presencia a cena que suscita o 

desencadeamento imagético do texto, a luz abunda. Para quem lê, míngua. Míngua porque 

o que nos oferece esse eu lírico distante, indiferente, são pequenos fragmentos estilhaçados 

de uma cena aparentemente provinciana.  

Sentimos estranhamento ao ler esse texto porque a forma de captação do real desse 

eu lírico é, na verdade, uma tentativa vã de absolutizar em fragmentos a fluidez das imagens 

do mundo. Incapaz de retê-las, sobra a melancolia que brota dessa visão em pedaços de 

quem não consegue transformar em “ação real” a percepção do ambiente. Bergson, em 

Matéria e Memória, dá uma explicação que nos parece apropriada ao que vimos 

considerando: 

 

Em nossa percepção entrará, portanto, algo de nosso corpo. Todavia, 
quando se trata dos corpos circundantes, eles são, por hipótese, 
separados do nosso corpo por um espaço mais ou menos considerável, 
que mede o afastamento de suas promessas ou de suas ameaças no 
tempo: é por isso que nossa percepção desses corpos só desenha ações 
possíveis. Ao contrário, quanto mais a distância diminui entre esses 
corpos e o nosso, tanto mais a ação possível tende a se transformar em 
ação real, a ação tornando-se mais urgente à medida que a distância 
decresce. E, quando essa distância é nula, ou seja, quando o corpo a 
perceber está em nosso próprio corpo, é uma ação real, e não mais 
virtual que a percepção desenha. Tal é precisamente a natureza da dor, 
esforço atual da parte lesada para recolocar as coisas no lugar, esforço 
local, isolado e por isso mesmo condenado ao insucesso num organismo 
que já não é mais apto senão aos efeitos de conjunto. A dor, portanto, 
está no local onde se produz, como o objeto está no lugar onde é 
percebido. Entre a afecção sentida e a imagem percebida existe a 
diferença de que a afecção está em nosso corpo, a imagem fora de nosso 
corpo. E por isso a superfície de nosso corpo, limite comum desse corpo 
e dos outros corpos, nos é dada ao mesmo tempo na forma de sensação 
e na forma de imagem (BERGSON, 1999, p. 273). 

 

Para Paulo Franchetti, esse poema é “o melhor exemplo – o mais puro, talvez – do 

predomínio do olhar melancólico na poesia de Camilo Pessanha” (FRANCHETTI, 2001, 

p. 115). O efeito dessa visão melancólica são, na nossa leitura, as marcas desse sujeito que 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

1979 

 

se recusa a aparecer citado no texto. É o que, nessacomunicação, chamamos de “máscaras 

do eu”. O sujeito não se faz dizendo “eu sou”, mas se constitui num aparente 

distanciamento e/ou ausência. Para Michael Hamburger: 

 

Os simbolistas propriamente ditos não permitiam que o eu empírico 
entrasse na poesia; por mais que a obra deles seja “subjetiva”, a única 
coisa que não deveria aparecer nela era a pessoa do dia-a-dia, o cidadão e 
o empregado, o chefe de família ou o poètemauditque talvez não tivesse 
nenhum empregado para ganhar a vida para ele. A alienação dos poetas 
românticos quanto à sociedade, e quanto a seus eus sociais, estava longe 
de ter sido superada, mas devia ser dada por certa, não confessada, nem 
meditada, nem lamentada na poesia – exceto sob uma máscara que 
servisse para torná-la impessoal. Isso, de novo, não significa que as 
dúvidas sobre a identidade pessoal estivessem resolvidas 
(HAMBURGER, 2007, p. 84-5). 

 

Escusando-nos “do risco grosseiro” de associar a poesia de Pessanha a um 

comentário generalizante sobre “os simbolistas”, entendemos que a observação de 

Hamburger capta bastante bem a tendência da poesia europeia de fins do XIX para a 

despersonalização ou dispersão do eu. No fundo, no entanto, a problemática romântica 

acerca da individualidade e da identidade continua. Assim é no poema de Pessanha: 

nenhum “eu” se manifesta em tom de confessionalismo (não há nenhuma marca gramatical 

em todo o poema que remeta ao sujeito), as impressões são vagas e imprecisas (do ponto 

de vista espacial e temporal, não do poético) e a melancolia denota uma indiferença 

resignada do existir. As paisagens evocadas no texto e a intersecção de planos interior / 

exterior, contudo, mostram que, apesar de não se mostrar, o sujeito se constitui nesse 

confronto. 

O verso inicial da segunda estrofe parece acentuar ainda mais a melancolia do 

sujeito: “Foi um dia de falsas alegrias”. Ora, se as “agonias” são “inúteis”, as “alegrias’, 

consecutivamente, são “falsas”. Essa visão de mundo também não é estranha à poesia do 
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fim do século XIX, notadamente a simbolista: numa leitura schopenhauriana do mundo, as 

alegrias são apenas um conforto momentâneo para o sentimento de dor. Enquanto há 

vontade, há dor. Alcançar o ideal, noentanto, não é sinônimo de felicidade, pois, ideal 

alcançado = ideal perdido. Por isso o paralelismo desses dois versos (o 1º da primeira 

quadra e o 1º da segunda): as “falsas alegrias” são o gatilho das “inúteis agonias”, embora 

se possa, também, dizer o contrário: as “inúteis agonias”, que podem ser as “vontades”, são 

as alegrias do deserto, isto é, miragens. O verso que se repete nesta estrofe (“Dália a 

esfolhar-se, seu mole sorriso”) é aquele que ilustra as “falsas alegrias” do dia. Deve-se notar 

que esse verso, em sua primeira ocorrência, vem precedido pelo verso “Foi um dia de falsas 

alegrias” que é encerrado por dois pontos. As “dálias” são, por conseguinte, a imagem 

cristalizada para as “falsas alegrias”.     

Em vista de tudo o que afirmamos, percebe-se que no processo de internalização 

das imagens do mundo, na percepção direta das coisas, entre as camadas do “eu” e do 

“mundo”, alguma coisa fez com que esse sujeito se rompesse em pedaços. Só isso parece 

nos explicar o porquê da distinção desse dia em relação aos demais (“Dia impressível, mais 

que os outros dias”). Na última estrofe, o dia que era “impressível” metamorfoseia-se em 

“fútil” (notemos, mais uma vez, a estrutura paralelística dos versos). A dança arrastada das 

vicissitudes do referido dia (“minuete”) não pode devolver, ao sujeito, seus pedaços, suas 

pequenas substâncias perdidas, e, por isso, não teremos no poema uma visão totalizante de 

um “eu”. Vemos o sujeito pela sua fragmentação. 

Outro poema que também não diz “eu”, mas que supõe uma presença do sujeito 

por meio dos estados de alma evocados por imagens é o “Violoncelo”:   
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Chorai, arcadas 
 Do violoncelo, 

Convulsionadas. 
Pontes aladas 
De pesadelo... 
 
De que esvoaçam, 
Brancos, os arcos. 
Por baixo passam, 
Se despedaçam, 
No rio os barcos. 
 
Fundas, soluçam 
Caudais de choro. 
Que ruínas, ouçam... 
Se se debruçam, 
Que sorvedouro! 
 
Lívidos astros, 
Soidões lacustres... 
Lemes e mastros... 
E os alabastros 
Dos balaústres! 
 
Urnas quebradas. 
Blocos de gelo! 
Chorai, arcadas 
Do violoncelo, 
Despedaçadas... 
(PESSANHA, 2009, p. 91-92). 
 

Nesse poema, o eu lírico parece habitar um estado intervalar. Esse (não)lugar do 

sujeito pode ser contemplado já na primeira estrofe: Sugestionado pelas “arcadas” do 

violoncelo, o “eu” é transportado, por uma visão quase delirante, para o pesadelo. 

A respeito dessa imagem, Tereza Rita Lopes escreveu: 

 

Num primeiro momento que corresponde a primeira estrofe as arcadas 
do violoncelo, pelo som que são e pela forma que sugerem, 
desencadeiam a visão, sonhada em “pesadelo”, de “convulsionadas, / 
pontes aladas”. Entre estas duas “paisagens”, inicialmente distintas, o 
poeta inventa um rio, que ao mesmo tempo as irá separar e reunir, ao 
longo do poema (LOPES, 1984, p.159). 
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Por todo o poema ocorrerá aliteração nas fricativas /s/, /v/, /z/, /ch/. Essa 

sonoridade sugere a vibração das cordas do violoncelo. Além disso, as vogais de timbre 

aberto e as de timbre fechado se alternam de um verso a outro (nos versos de cima 

predominam as abertas, nos de baixo, as fechadas), causando a impressão que esse 

movimento é o do ir e vir do arco ao tocar as cordas do instrumento (“ChorAi, ArcAdAs / 

DO ViOlOncelO”). Há também o uso reiterado de ditongos crescentes e decrescentes 

(ChorAI (...) / Do vIOloncelo), mimetizando ou as mudanças de tom na música, ou o 

movimento de barcos sobre as ondas. A rica sonoridade do poema, portanto, sugere 

oscilação e incerteza, como se os caminhos pelos quais a música chega aos ouvidos do eu 

lírico, ou a que a rota tomada pelos barcos (citados na segunda estrofe) fossem sem 

direção. 

Reforça essa falta de direção a imagem de “pontes aladas”. Tomado pelos sons do 

violoncelo, esse eu lírico é transportado para outro estado de consciência. A imagem da 

ponte importa porque, normalmente, ponte é aquilo que favorece ou possibilita a travessia 

do sujeito para o outro lado. Uma ponte que se faz no ar (“alada”), não serve de intermédio 

para lugar algum. Por isso, na nossa leitura, ela é feita de pesadelos: o “eu” ao atravessar 

uma ponte sem fundação, completamente suspensa no ar, tende a não concluir seu trajeto 

e, por isso, se mantém nesse (não)espaço.   

Assim como no poema “Tenho sonhos cruéis”, os pesadelos desencadearão visões, 

ou percepções, perturbadas dos objetos circundantes ao sujeito. Naquele poema, o eu lírico 

contemplava sua “alma doente” que sofria de oscilações temporais; neste, o eu lírico tende 

a uma oscilação ainda maior: embora todos os tempos verbais do texto estejam no tempo 

presente (causando a aparência de temporalidade bem definida), muitas das palavras que 

compõem o poema vão se imbricando umas nas outras formando novas imagens, num 
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aparente amontoamento delas (nesse poema as palavras parecem tomar ou a forma de água 

ou de ondas sonoras: entram nos ambientes por qualquer fresta).  

O poeta faz essa simbiose entre as palavras tanto do ponto de vista do significante, 

quanto do significado. Assim, “arcadas”, na primeira estrofe, remete a “arcos”, na segunda; 

Por sua vez, “arcos” e “brancos” formam sonoramente os “barcos”; estes evocam as 

imagens aquáticas da terceira estrofe “caudais de choro” e “sorvedouro”; do turbilhão do 

“sorvedouro” vem a calma de “soidões lacustres”. Em direção à quarta estrofe – onde 

aparece “soidões lacustres” – há uma espécie de movimento centrípeto de boa parte das 

imagens presentes no poema: além da imagem de mansidão em “soidões lacustres”, há em 

“alabastros” a recuperação do “branco”.  

Essa estrofe também apresenta uma nova perspectiva: se nas estrofes anteriores 

predominavam as imagens horizontais, nessa estância as imagens se verticalizam: o 

primeiro movimento de referida verticalização se dá na passagem do primeiro para o 

segundo verso (vai dos “astros” para as “soidões lacustres” num movimento diretamente 

descensional), há também os “mastros” e os “balaústres” objetos que se erguem em direção 

ao céu (no caso do “balaústre”, além da sugestão da ligação entre polos na vertical, há 

também a ideia de sustentação). Parece-nos que, nesse momento, profundidade e altitude 

se unem em um turvo espelhamento. 

Para G. Bachelard, o encontro, em sonho, de águas profundas e céu se dá da 

seguinte maneira: 

 
Onde está o real: no céu ou no fundo das águas? O infinito, em nossos 
sonhos, é tão profundo no firmamento quanto sob as ondas. Nunca se 
dará demasiada atenção a essas duplas imagens como a de ilha-estrela 
numa psicologia da imaginação. Elas são como pontos de junção do 
sonho, que, por elas, muda de registro, muda de matéria. Aqui, nessa 
articulação, a água assume o céu. O sonho dá à água o sentido da mais 
longínqua pátria celeste (BACHELARD, 2002, p. 280).  
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Discutiremos, adiante, a citação de Bachelard. Por enquanto, vale notar que as 

aliterações em “TR” dão à estrofe um ritmo nervoso, trêmulo. A cor branca, por outro 

lado, presente nos “alabastros / dos balaústres” sugere o vazio na plenitude, esgotamento 

dos sentidos. Por isso, o “eu” enxerga o “branco” depois de presenciar todo o turbilhão 

dos pesadelos desfazendo os objetos que o circundam.  

Podemos dizer sinteticamente que, nessa penúltima estrofe, as “ruínas” e os demais 

pedaços de lembrança se apascentam em imagens de inatividade ou perda de forças. Tudo 

isso se junta em uma temporalidade incerta. O uso da forma arcaica “soidões” quebra a 

presentificação que os poucos verbos do texto imprimiam ao poema.         

Retomando a passagem de Bachelard e apontando já para a última estrofe do 

poema, podemos dizer que o processo de retorno (mesmo que via sugestão e imagens) à 

“pátria celestial” não acontece no poema de Pessanha e, se ocorre, é bruscamente 

interrompido pelo movimento de queda da última quadra. “Urna”, segundo o Dicionário de 

Símbolos de Jean Chevalier, pode ser “vaso funerário que encerra as cinzas de um defunto”, 

mas também “evocam o simbolismo da morada ou da casa”(CHEVALIER, 2006, 922). As 

“urnas quebradas”, portanto, poderiam ser, para esse sujeito imerso no pesadelo, imagens 

mórbidas de resíduos vitais expostos pela destruição da urna, por um lado e, por outro, a 

dissolução das possibilidades do sujeito habitar (caso entendamos as urnas pelo simbolismo 

da “morada”). De qualquer forma, o “chorai” do terceiro verso é a imagem antitética aos 

“mastros” da estrofe anterior, haja vista as lágrimas escorrerem verticalmente.   

Dito isso, afirmamos, com certa licença poética, que o termo “despedaçar” (que 

fecha o poema) parece ser a união perfeita entre significante e significado: a palavra parece 

que se despedaça a ser pronunciada. Para finalizar, concluímos, na leitura desse poema, que 
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o eu lírico não ser impelido para a imensidão do céu, mas sim, num movimento de queda, 

para o estilhaçamento de si, é sua forma de esconder o “eu”, de usar suas máscaras e de 

(des)construir sua persona moderna e literária. 
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FLASHES DA VIDA: O COTIDIANO NOS CONTOS DE  

LUÍS FORJAZ TRIGUEIROS 

 

José Ribamar Neres Costa1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O poeta brasileiro Manuel de Barros, em um de seus poemas mais conhecidos diz 

que “fazer o desprezível prezado é coisa que me apraz” (BARROS, 2010, p. 324), ou seja, 

que sente prazer em destacar aqueles detalhes aparentemente insignificantes da vida, em 

trabalhar poeticamente aqueles momentos e situações para os quais as outras pessoas não 

dispensariam seu tempo. Mas o que para muitas pessoas poderia ser taxado como 

insignificância, para outras pode ser visto como fonte inesgotável de inspiração para a 

criação de obras de arte.  

Assim como as nugae entre os romanos não teriam utilidade na vida prática, mas 

para o poeta Catulo eram a fonte essencial de onde retirava a matéria para sua poesia, as 

atitudes cotidianas dos lisboetas, que poderiam servir apenas como curiosidades ou 

efemérides, foram buriladas artisticamente pelas mãos hábeis de um artesão da palavra em 

transformadas em pequenas peças artísticas. O escritor português Luís Forjaz Trigueiros 

soube aproveitar-se desses detalhes ínfimos do cotidiano para produzir textos de alto nível 

literário e que nem sempre podem ser classificados dentro de uma taxionomia teórica sem 

deixar margens de dúvidas quanto á tipologia textual. 

                                                           
1 Professor da Faculdade Atenas Maranhense (FAMA). Mestrando em Educação pela Universidade 
Católica de Brasília (UCB). 
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Dividido entre a crônica e o conto, mas trabalhando com igual maestria esses dois 

tipos de textos, Trigueiros retirou das situações circunstanciais de sua época os elementos 

necessários à elaboração de textos bem elaborados e que trazem a marca do cotidiano da 

sociedade lisboeta da metade para o final do século XX. 

Nesse artigo, serão trabalhados os textos do livro As Horas Extraordinárias, uma 

coletânea de contos/crônicas que se pautam em situações cotidianas aparentemente banais, 

mas que ganham coloração artística pelas mãos do prosador português. No primeiro 

momento do artigo, será trabalhada a dificuldade de classificarem-se os textos de Trigueiros 

dentro das opções teóricas mais conhecidas, já que suas narrativas oscilam entre o conto e a 

crônica. A seguir será feita uma breve descrição do livro em análise, para, finalmente, ser 

observada a presença do cotidiano nas narrativas do escritor português. 

Tanto a temática escolhida quanto a obra de Trigueiros não podem ser esgotadas 

neste breve trabalho, que tem como finalidade maior, além de observar a presença dos 

elementos do cotidiano na obra do autor português, despertar o interesse pela obra de um 

dos mais significativos prosadores lusos do século XX, mas que ainda não teve tanta 

projeção no cenário literário brasileiro. 

 

TRIGUEIROS: UM ESTILO ENTRE A CRÔNICA E O CONTO 

 

 Embora não esteja entre os escritores portugueses do século XX mais divulgados 

no Brasil, Luís Forjaz Trigueiros tinha sua obra em alta estima por algumas personalidades 

da literatura brasileira, sendo elogiado por intelectuais como Jorge Amado, Josué Montello, 

Antonio Carlos Villaça, Massaud Moisés, dentre outros. 
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 Mesmo com o estilo límpido em que o leitor mais atento deslumbra logo o perfil de 

um cultor da língua, os textos de Trigueiros sempre suscitam dúvidas quanto ao gênero a 

que pertencem. É possível identificar, durante a leitura de seus trabalhos, características que 

levam imediatamente à noção de que são crônicas, com uma espécie de conversa sobre 

temas banais do dia a dia e um olhar agudo sobre detalhes aparentemente insignificantes. 

No entanto, a tessitura textual utilizada pelo autor, com a presença de poucas personagens 

em cada texto e um núcleo temático único, remete logo à construção de um conto.  

 De modo geral, os textos de Luís Forjaz Trigueiros, sem uma preocupação em 

esmiuçar detalhes teóricos, podem ser lidos como contos inspirados no cotidiano das 

pessoas e escritos com a maestria de um cronista experiente que sabia dosar em cada texto 

as atividades de ação física e/ou psicológica com os momentos de reflexão sobre os 

assuntos que eram discutidos, analisados ou denunciados. Villaça (1988) descreve as 

características essenciais das narrativas de Trigueiros do seguinte modo: 

 
Os contos de mestre Luís Forjaz Trigueiros são seus encontros com a 
vida, aspectos mínimos da realidade escondida que só ele sabe ver, 
descobrir, relatar. E isto numa prosa envolvente, lépida, inquieta e 
tranquila ao mesmo tempo, iluminada sempre pela inteligência. Trigueiros 
escritor é a própria imagem do movimento... da vida. 
 

 Essa opinião sobre a vivacidade da prosa de Trigueiros é também compartilhada 

por Massaud Moisés, para quem, o autor de As Horas Extraordinárias é essencialmente 

cronista que 

Pertence ao grupo de escritores para quem o dia a dia constitui o alimento 
e razão de ser da aventura literária. Não que despreze os absolutos 
possíveis; longe disso. Mas é que a sua fonte de inspiração se localiza no 
tempo que passa e que se fixa na transitoriedade do jornal. (MOISÉS, 
1995, p. 279) 
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 Apesar de, no fragmento acima, o professor Massaud Moisés deixar claro que 

Trigueiros é um cronista e que traz em sua obra as características básicas da crônica 

jornalística, o crítico e professor reconhece também que classificar a obra do prosador 

português não é uma tarefa fácil, pois “a noção de conto defendida pelo escritor, ao mesmo 

tempo que correta, se compagina perfeitamente com a idéia da crônica”. (MOISÉS, 1995, 

p. 290). O mesmo crítico, em outra publicação, descreve o estilo de Trigueiros como o de 

um “aquarelista de situações humanas que as focalizasse o mesmo tempo com azedume e 

melancolia” (MOISÉS, 2003, p. 295). 

 Ao estudar o livro de crônicas de Trigueiros – Ventos e Marés –, Maria Lúcia Lepecki 

também chama a atenção para o tom de conversa adotado pelo escritor português em sua 

prosa e para o fato de que ele sempre deixava margens para ao leitor um espaço para a 

recriação das experiências vivenciadas pelo olhar do outro.  

 

Colocando a crônica como sinônimo de conversa, Forjaz Trigueiro 
estabeleceu as diretrizes da sua forma exterior – simplicidade e 
objetividade aliadas à clareza e extrema correção da linguagem – e da 
forma interior, que nele se caracteriza principalmente pela apresentação 
dos mais diversos assuntos sem o menor veto de dogmatismo. Abre 
assim, de maneira agradável para que lê, a possibilidade de conhecer 
coisas por experiência alheia, sempre deixando, entretanto, ao leitor, uma 
margem de criação, porque este é chamado a viver em certa medida, no 
universo da crônica, quase como um companheiro do cronista. Desta 
maneira os fatos narrados estão mais próximos de quem lê, e isto lhes da 
dimensão não só de coisa vivida como também de “vivível” – e portanto 
com dimensão universal de interesse. Eis ai o ponto em que a crônica 
pode participar, em certa medida, do universo romanesco, mantendo 
todavia o traço básico de liberdade do leitor. (LEPECKI, 1968, p. 12) 

 

De certo modo, ao utilizar um estilo narrativo que lembra uma conversa entre dois 

amigos, Trigueiros acaba por tornar o leitor não apenas um ser passivo diante de um fato 

que lhe é contado, mas torna-o cúmplice daquilo que é narrado. O leitor, desde o início dos 
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textos, sente-se à vontade para fazer parte daquela história que, muitas vezes, pode manter 

alguma relação direta com as experiências acumuladas ao decorrer da vida. 

Essa estreita ligação do escritor com o cotidiano e sua implicação na receptividade 

do leitor é também destacada por Lepecki (1968, p. 12) em seu artigo. 

 
É na medida em que narra o cotidiano, em que se coloca ao nível do leitor 
para o diálogo, em que dá a dimensão dramática da realidade e em que 
mostra em si o crítico, que Forjaz Trigueiros faz o seu misto de crônica e 
não-crônica. Espécie das mais vivas talvez da épica, a crônica encontrou, 
realmente, em muitos momentos, uma nova dimensão nestes Ventos e 
Marés. 

 

 Pode-se dizer, então, que Trigueiros é um cronista que se aventurou com muito 

sucesso pelos caminhos da prosa de ficção, mas que não quis se desvencilhar da leveza 

imposta pelas lides diárias com as crônicas e utilizou com maestria essas características de 

habilidoso cronista para envolver os leitores na tessitura de seus contos.  

 Embora não seja tão conhecido do público em geral, a obra de Trigueiros já vem 

sendo lida no Brasil há diversas décadas, merecendo resenhas, artigos e estudos críticos, 

conforme ressalta Camargos (2004) em sua dissertação de mestrado, ao tratar dos autores 

portugueses e africanos que foram estudados no Brasil entre as décadas de 60 e 80 do 

século XX. 

 

AS HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

  

 As Horas Extraordinárias, livro de contos/crônicas, publicado no Brasil ela editora 

Nova Fronteira, em 1998, não é o que se pode chamar de uma planejada pelo autor com o 

intuito de vê-la em forma de livro. É, sim, uma coletânea de textos já publicados em outros 

volumes e que foram reunidos com a finalidade de divulgar o escritor no Brasil. Na última 
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página do volume, os editores advertem que se trata de uma antologia da qual a maioria dos 

contos foi recolhida dos livros Ainda há Estrelas no Céu (1942), Boa Noite, Pai (1956) e O 

Carro de Feno (1974). Outro detalhe ressaltado pelos responsáveis pela publicação do livro é 

que alguns dos contos aparecem também em antologias publicadas em diversos países.  

 Apesar de o primeiro conto do livro – Aquelas Mãos – ser datado de 1940 e o último 

– Antecâmara – ser de 1987, portanto com quase cinco décadas de diferença entre eles, o 

livro mantém uma unidade temática, com textos que giram em torno de situações do 

cotidiano. E essa diferença temporal entre os textos deixa claro também que o estilo do 

autor se manteve quase linear ao longo de sua carreira literária.  

 

O COTIDIANO NOS CONTOS DE LUÍS FORJAZ TRIGUEIROS 

 

 Quem gosta de ler contos nos quais as peripécias se sucedem em alta velocidade, 

mal dando tempo de o leitor digerir as passagens anteriores, em tomadas cinematográficas, 

certamente se decepcionará com as narrativas de Luís Forjaz Trigueiros. Mas quem estiver 

mais preocupado com a urdidura do texto que com o desenrolar do enredo ou com 

desfechos surpreendentes, quem se preocupar mais com a ação interior e com as 

divagações do que com as descrições físicas, poderá mergulhar nos contos do prosador 

português sabendo que em seus contos/crônicas sobra pouco espaço para a velocidade 

vertiginosa das narrativas contemporâneas, contudo ao mesmo tempo reserva um espaço 

enorme para as elucubrações acerca das situações corriqueiras, mas pouco exploradas, do 

cotidiano. 

 Para Trigueiros, tudo pode ser motivo para uma narrativa. O livro As Horas 

Extraordinárias é basicamente um girar em torno da existência humana, sem precipitações 
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bruscas ou cenas chocantes. No livro em questão, pormenores que passariam 

despercebidos pelas pessoas em geral ganham relevo e se transformam em momentos de 

reflexão, crítica social ou mesmo de introspecção na alma humana.  

 O silêncio de um casal cuja relação já está desgastada pelo tempo e pela falta de 

assunto para um diálogo ao fim de tarde é o mote para o conto O Silêncio e o Ódio. Logo nos 

primeiros parágrafos, o narrador traça, de modo sintético, toda a atmosfera de animosidade 

existente entre o casal. 

Estavam um ao lado do outro, silenciosos, evitando olhar-se – mas os 
olhos encontravam-se longe, no mesmo ponto anônimo que servia de 
horizonte a ambos. A ambos que fugiam de outro qualquer horizonte. 
(...) O homem e a mulher estavam sentados havia talvez meia hora, havia 
talvez muitos anos. Nenhum dos dois sabia há quanto tempo durava 
aquele grande silêncio. Era como se estivessem estado  sempre sentados 
naquele banco, calados e sem coragem para se fitarem um ao outro, a 
ouvirem, na calma do entardecer as notas desafinadas da música dos 
cegos que passavam, lá abaixo, não sabiam se muito perto ou muito 
longe. (TRIGUEIROS, 1988, p. 41-42) 

 

 O tom de silêncio, monotonia e ao mesmo tempo de cumplicidade dentro do vazio 

existencial se espalha por todo o conto. Nenhuma das personagens fala ao longo da 

narrativa. A voz a meio tom do narrador, como se também não quisesse incomodar a cena, 

é o único elemento a guiar o leitor, pois o quadro, caso fosse visto de longo ou mesmo por 

outra perspectiva poderia remeter a um momento de felicidade ou de reflexão do casal. 

Mas não é isso o que acontece e aquele banco ocupado por um homem e uma mulher, que 

formam um casal para os transeuntes, mas que são duas entidades equidistantes para os 

leitores, continua na sua jornada de silêncio que irá até o final do conto, mas que não 

termina como o fim da narrativa e sim se perpetua ao longo de toda uma existência de 

silêncio e vazio. 

Nesse silêncio, o homem e a mulher tiveram, pela primeira vez, saudades 
de um amor sem nome. E cientes da verdade que chegava com a noite, 
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um e outro sabiam que era tarde demais para ainda o esperarem. (...) Não 
tocavam uma só palavra. Todas seriam inúteis, todas seriam demais. 
(TRIGUEIROS, 1988, p. 41-42) 

 Essa sensação de espera é uma constante nos contos de As Horas Extraordinárias. 

No conto Boa Noite, Pai, a narração lenta e arrastada parece fazer par com a monotonia da 

espera do senhor Mota, o protagonista do conto que, enquanto espera o regresso da filha 

voltar da faculdade na qual aparentemente faz um curso. Solitário no seio da própria 

família, o homem sabe que sua vida é formada de uma sucessão de monotonias. “Todas as 

tardes, pelas seis horas, o senhor Mota chega a casa, veste o robe de flanela e, enquanto 

espera o jantar, entretém-se a ouvir telefonia” (TRIGUEIROS, 1988, p. 29). A relação 

matrimonial entre Mota e sua esposa é bastante similar à do casal do conto O Silêncio e o 

Ódio, ou seja, a afinidade que poderia haver entre elas é tênue e há mais uma necessidade de 

manter o hábito da companhia entre ambos que afeto e sinceridade, conforme comenta o 

narrador, intercalando suas observações com as palavras do protagonista. 

Vive com a mulher „”como Deus com os anjos”, costuma dizer, mas esta 
mesma expressão “como Deus com os anjos”, di-la sempre com 
magoada ironia. “Somos dois irmão, somos dois irmãos. E são mesmo. 
A mulher está com cinquenta anos, e cronologicamente até são da 
mesma idade. Mas viveram muito mais, à força de não viverem nada. 
Deixaram-se secar no hábito de não se procurarem. (TRIGUEIROS, 
1988, p. 29) 

 

 Essa monotonia da espera e o desgaste da relação entre marido e mulher aparecem 

também em outros contos do livro. Em Aquelas Mãos, depois de ano fazendo sempre as 

mesmas ações, repetitivas e já automatizadas, o protagonista decide fazer algo diferente, 

mesmo sabendo que isso pode trazer-lhe consequências. Ao se deparar com uma 

misteriosa mulher, tudo começa a mudar na vida daquele homem pacato. Mas a imagem 

mental de suas esposa o espreita em cada momento de seus desvios de caminho. 

 
Ainda pensei em subir a Avenida a pé, mas lembrei-me da minha mulher. 
Há quinze anos que ela me esperava em casa às cinco e meia, e quando 
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eu não chego à hora do costume, é ouvi-la, quase num choro: “Firmino, 
onde tens andado, Firmino, não mintas!” 
É claro que nunca engano – e quando chego atrasado, digo sempre a 
verdade: o eléctrico que demorou mais tempo, meu chefe que me 
mandou fazer qualquer serviço. E ela acredita porque sabe que pode ter 
confiança em mim. Com efeito, não ou dado a aventuras. 
(TRIGUEIROS, 1988, p. 12) 

 Entre uma espera e outra, entre um aparente vazio narrativo e a quase ausência de 

ações físicas das personagens, Trigueiros aproveita as entrelinhas de seus textos para fazer 

suas críticas sociais e até mesmo para trabalhar um processo de refinada ironia. Dessa 

forma, as aparentes digressões no lugar de desfocarem o enredo acabam servindo como 

ponte entre a ficção e realidade de uma época.  

 A invasão cultural por que passava Portugal no início do século XX, com a chegada 

de pessoas de diversas nacionalidades é criticada de modo nada sutil em uma breve 

passagem do conto Aquelas Mãos. 

 
Dos estrangeiros já gosto menos. Estes que a Europa nos mandou são 
quase todos muito malcriados, e se encheram as ruas dum 
cosmopolitismo agradável à vista, deram, em troca, uma aparência de 
desleixo à população lisboeta. Elas andam sem meias, mal pintadas, 
cabelos ao vento. Eles falam alto, tiram-nos o lugar nos cafés e 
empurram-nos quando vão com pressa. Não gosto dos estrangeiros. 
Felizmente ando poucas vezes pelas ruas Baixa. (TRIGUEIROS, 1988, 
p. 41-42)  

 

 Nessa incessante busca do cotidiano como matéria prima para a elaboração do 

trabalho artístico-literário, Luís Forjaz Trigueiros utiliza-se frequentemente de seu olhar 

aguçado de jornalista à procura de notícia e do desejo de despertar nos leitores o senso se 

observação. Para que isso aconteça, alguns detalhes aparentemente irrelevantes do 

cotidiano da população lisboeta ganham relevo e são destacados, no cômputo geral dos 

problemas que incomodam as pessoas, na prosa de Trigueiros, como é o caso da 

prostituição e das dificuldades de se conseguir um táxi ao sair durante a noite (citados no 

conto Intervalo); a burocracia estatal (um dos temas do conto Antecâmara); um encontro 
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inesperado e indesejado como um antigo conhecido (A Esmola) ou mesmo um inusitado 

momento de paquera em um bar (em Desporto de Inverno). 

 Dentro dessa atmosfera de constante monotonia e de espera, um dos ambientes 

preferidos pelo autor é um escritório ou uma repartição pública, símbolos de burocracia. 

Suas personagens estão quase sempre envolvidas com processos e documentações de 

conflitos que aparentemente nunca são solucionados. Isso é muito bem retratado no conto 

Antecâmara, no qual a personagem tem de representar um parente em uma situação 

burocrática. O ritmo lento da narrativa pode ser visto como uma forma que o autor 

encontrou para mostrar também a lentidão dos serviços na cidade. 

 
Eduardo sabia tudo isso mas dessa vez na tivera coragem de recusar ao 
velho primo, doente, e sem nenhum parente mais próximo em Lisboa, 
ocupar-se naquele local tão triste, de um complicado problema de papéis, 
certidões, registros, inscrições, direitos, que Eduardo já sabia 
antecipadamente ser difícil de destrinçar. (...) E ali estava ao balcão, 
enchendo-se de paciência para a morosidade da funcionária, já quase tão 
velha como o primo que lhe pedira aquele favor. (TRIGUEIROS, 1988, p. 
167) 
 

 No conto que serve de título ao livro – As Horas Extraordinárias –, as personagens 

vivem mergulhadas nos entraves burocráticos da repartição e as conversas giram quase 

sempre em torno das legislações vigentes e/ou das que já caducaram. O funcionário novato 

deve adaptar-se ao vocabulário e aos trâmites do órgão, mas fica claro que isso não é o 

suficiente para agilizar o andamento dos processos, pois o que impera é a burocracia. 

Aqui encontra toda a legislação destes últimos dois anos sobre trabalho. 
A restante, desde que a fábrica abriu, está no arquivo, lá dentro. É só 
pedir à Roberta, a secretária do patrão. É preciso, sobretudo, conhecer 
bem a doutrina, porque a doutrina é indispensável para a interpretação 
justa da lei. (TRIGUEIROS, 1988, p 129) 

 

 Desde o primeiro conto do livro, essa idéia de denunciar a morosidade dos órgãos 

públicos e de mostrar o efeito sufocante disso no comportamento do funcionário e dos 
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usuários torna-se uma das tônicas do discurso ideológico defendido por Luís Forjaz 

Trigueiros. A personagem principal do conto Aquelas Mãos vive a angústia de ter de 

obedecer cegamente às ordens que lhe são dadas. Percebe-se que suas ações são feitas de 

modo quase automático e que uma transgressão ao sistema pode ser o alento para que a 

personagem consiga sobreviver à monotonia imposta tanto pela vida familiar quanto pelo 

mundo profissional em que vive. 

 
Eu trabalhava todo o santo dia a arquivar, por ordem alfabética, algumas 
centenas de ofícios do ano findo, “ordem do director geral”, disse-me 
meu chefe. E eu cumpri. Sempre gostei de obedecer aos superiores e não 
costumo discutir as ordens que recebo. Deste modo, não tenho 
complicações na vida e as responsabilidades pertencem sempre a outro. 
(TRIGUEIROS, 1988, p. 11) 

 

 É com essa aparente simplicidade, com um vocabulário acessível e sem muitos 

giros sintáticos, que o escritor português faz um mapeamento dos vícios e problemas da 

população lisboeta de sua época, com personagens comuns, que pertencem ao povo e que 

podem ser encontradas em qualquer esquina de qualquer cidade, pois, mesmo ambientando 

suas narrativas em uma cidade determinada, o autor universaliza suas criações, colocando 

nelas elementos que podem ser encontrados na maioria dos seres humanos, 

independentemente da nacionalidade. Em seu livro de contos/crônicas As Horas 

Extraordinárias, Trigueiros selecionas alguns flashes da vida de pessoas comuns e imortaliza 

o cotidiano em forma de arte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Prosador de forte dicção literária e com grande talento para a narrativa curta, Luís 

Forjaz Trigueiros (1915-2000) é um dos mais representativos escritores portugueses do 

século XX. Seus textos, apesar de serem aparentemente simples, apresentam grande 
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dificuldade teórica com relação à classificação, pois frequentemente oscilam entre o conto e 

a crônica. 

 É possível encontrar na prosa narrativa de Trigueiros tanto as características 

fundamentais do conto quanto os elementos essenciais de um conto. Contudo, sem 

questionar a classificação teórica do escritor português, é importante notar que ele retira do 

cotidiano a matéria prima para suas composições literárias. Pode-se observar, mesmo em 

uma leitura sem muita profundidade, que as histórias narradas trazem breves flashes do 

cotidiano da população lisboeta. Todavia, embora a ambientação dos textos seja em 

Portugal, as críticas e as representações sociais destacados nos contos/crônicas podem ser 

ampliadas para outras regiões tanto de Portugal quanto do Brasil ou de qualquer outro país 

de cultura similar. 

 Temas como solidão humana, conflitos existenciais, problemas amorosos e 

burocracia são alguns dos temas recorrentes no livro As Horas Extraordinárias, de Luís 

Forjaz Trigueiros, que mesmo retratando a sociedade lisboeta da metade para o final do 

século XX, vai além do regional e faz uma abordagem universal do homem e da mulher 

pela perspectiva de suas experiências, tanto no aspecto social quanto no psicológico. 
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INTERMITÊNCIA GASTRONÔMICA? SONHO, REALIDADE E FARSA N´A 

RELÍQUIA E N´O MANDARIM 

 

José Roberto de Andrade1 

 

 

Ao reler A Relíquia, doravante AR, e O Mandarim, doravante OMd, tinha, 

inicialmente, o objetivo de estudar meu tema de doutoramento: gastronomia, sexualidade e 

poder na obra de Eça de Queirós. Preliminarmente, cheguei a duas possibilidades de 

interpretação: i) um ―intervalo‖ ou ―intermitência‖ no projeto realista, que grande parte da 

crítica eciana ― e o próprio Eça, muitas vezes ― reconhece (a esse respeito, veja 

MÓNICA, 2000); ii) a escolha do ―sonho‖ e da ―farsa‖ como processo complexo de 

constituição da obra. Ambas as possibilidades são consideradas neste trabalho, de forma 

mais ampla do que imaginei a princípio. É muito mais farto o cardápio de interpretações 

para essas duas narrativas2 polêmicas. Por isso o leitor vai perceber certo descompasso 

entre este texto, o título do trabalho e o resumo que o sintetiza. Não retifiquei estes dois 

últimos, porque já os tinha enviado ao XXIII Congresso da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP). Procurei expor a proposta ampliada neste texto, em que 

tentarei verificar a caracterização gastronômica e sexual das personagens, a intermitência no 

projeto realista, os vínculos do projeto literário de Eça de Queirós e o processo de 

                                                           
1 Professor substituto da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutorando na mesma 

instituição. Este trabalho é, já, resultado da pesquisa a ser desenvolvida no doutoramento. 
2 Chamarei de narrativas para não ingressar na polêmica sobre o gênero desses dois textos: novela, 
romance, conto...? Para saber mais sobre o assunto, sugiro Maria João Albuquerque Simões (1996), 
que escreveu um excelente artigo, devidamente mencionado nas referências, sobre A Relíquia, e a 
nota de Beatriz Berrini, que antecede O Mandarim, na edição de obras completas que utilizo neste 
trabalho. 
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elaboração de sua obra. São muitos aspectos e talvez fiquem fios soltos para atar em outros 

momentos.  

A hipótese de que parto e que considero mais adequada e abrangente para ler as duas 

narrativas é a seguinte: AR e OMd fazem parte de um processo de constituição e 

reconstituição da obra eciana, que está marcado, também, pela concepção realista, mas não 

se reduz a ela. Usando uma analogia culinária: é como se Eça estivesse experimentando 

ingredientes para encontrar sabores diferentes para o prato servido. E as próprias narrativas 

oferecem indícios fortes desse processo. No prólogo d´OMd, , há o seguinte diálogo, 

intitulado ―Comédia Inédita‖: 

 
PRIMEIRO AMIGO; ([…] Camarada, […] repousemos do áspero 
estudo da Realidade humana. Partamos para os campos do Sonho, 
vaguear por essas azuladas colinas românticas onde se ergue a torre 
abandonada do Sobrenatural [...] Façamos fantasia!... 
SEGUNDO AMIGO: Mas sobriamente, camarada, parcamente!... E 
como nas sábias e amáveis Alegorias da Renascença, misturando-lhe 
sempre uma Moralidade discreta... (I, p. 786) 3 
 

e no prefácio de AR, o narrador considera seu espaço e seu ponto de vista de enunciador:  

 
[...] nestas páginas de repouso e de férias, onde a realidade sempre vive, 
ora embaraçada e tropeçando nas pesadas roupagens da História, ora 
mais livre e saltando sob a caraça vistosa da Farsa. (I, p. 847) 
 

A leitura desses dois excertos revela: i) em OMd, o prefácio cria a expectativa de um 

narrador observador, que a narrativa não confirma, ou seja, o prefácio constrói a ilusão de 

que um terceiro narraria a história e, portanto, controlaria a ―dose de fantasia‖ do enredo; 

ii) em AR, o prefácio e a narrativa contêm as marcas de um enunciador que projeta no 

texto sua subjetividade, mas ―embaraça-se nas teias da História‖. Em ambas as obras, a 

                                                           
3 Todos os trechos da Eça de Queirós foram retirados da edição, mencionada na bibliografia, em 
quatro volumes, publicada pela editora Aguilar, sob a coordenação de Beatriz Berrini. Nas citações, 
referir-me-ei aos volumes (I, II, III e IV) e às páginas. 
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fantasia e o sonho enredam-se na ― ou se deixam conter pela ― História e Moralidade, ou 

seja, a subjetividade dos narradores está, até certo ponto, submetida a uma objetividade e a 

uma relação com a realidade histórica, que dosa a rédea da fantasia e do sonho. A questão 

talvez não seja, portanto, de intermitência, intervalo, afastamento, mas de cozimento. O 

caldo em que Eça de Queirós cozinha a realidade histórica tem o tempero da fantasia, do 

sonho, da farsa, do riso.  

Essa hipótese se reforça ao verificar que OMd e AR têm data de publicação precisa ― 

1880, aquela, e 1887, esta ―, mas foram compostas durante o período em que o autor 

reeditava e compunha, respectivamente, O Crime do Padre Amaro (CPA) e Os Maias (OM), 

aproximadamente de 1879 a 1888 (MÓNICA, 2000). A composição, reedição e edição das 

quatro obras estão num mesmo e longo processo de revisão, criação e experimentação. A 

concomitância na elaboração das obras permite, a meu ver, considerar AR e OMd como 

narrativas que utilizam o registro da fantasia para ler criticamente a sociedade, talvez numa 

busca ― principalmente se considerar às referências às ―alegorias da Renascença‖ e à 

―caraça vistosa da Farsa‖ ― de (re)inserir-se, de maneira singular, numa tradição  

heterogênea que explora a farsa e o riso como forma de representar a realidade: Petrônio, 

Gil Vicente, Rabelais, Calderón de La Barca, Cervantes, Offenbach, Dante...4 Se essa 

afirmação tem algo de verdadeiro, o estudo da sexualidade da comida e das relações de 

poder em AR e OMd terão de revelar, em alguma medida, ingredientes e modo de preparo 

relacionados ao CPA e OM, ou seja, aquelas e estas estarão num processo semelhante de 

                                                           
4 A proposta pode, também, ser observada no primeiro texto d´As Farpas, de 1871. Nele, Eça 
elabora uma espécie de programa político-literário que analisaria criticamente a realidade sem 
desconsiderar a possibilidade de rir dela. Nesse texto, Offenbach, por exemplo, figura como 
exemplo de transposição para a música e para o palco do que Eça entendia como possibilidade 
literária. 
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elaboração. Para verificar essas hipóteses, analisarei, em AR e OMd, a relação dos dois 

narradores com a comida e as mulheres. Depois compararei a análise, limitadamente, a 

CPA e OM, obras de que já tratei em trabalhos anteriores (ANDRADE 2010 e 2011).  

 

Teodoricos: desejo, realização e submissão5  

 

Teodoro, narrador de OMd, que denominarei, também, ―o simples‖, e Teodorico, 

narrador de AR, que  chamarei ―o pequeno‖ ― antecipando minha interpretação do sufixo 

–rico, diferenciando-me de alguns autores que veem aí a referência à vontade de riqueza ― 

.estão sujeitos a desejos que procuram realizar e a limites sociais a que se submetem ou não. 

Desejo, realização e submissão são, a meu ver, fios que permitem relacionar a cama e a 

mesa aos jogos de força e de poder entre os Teodoros e as outras personagens, 

consideradas individualmente ou como classe.  

 

Submissão; aparência ou essência? 

 

O olhar panorâmico pode permitir, a meu ver, que se chegue a uma melhor 

compreensão do detalhe. Por isso comecemos com a submissão dos Teodoros. 

Teodorico parece submeter-se aos desejos dos pais, da tia Patrocínio, a Titi, da 

sociedade portuguesa carola, ávida por relíquias, ao saber do sábio Tópsius e aos desejos da 

burguesia lisboeta. A submissão, no entanto, é aparente. O jogo de aparências dá sabor 

diferente ao prato da submissão: Teodorico parece aceitar as imposições de Titi, mas leva 

                                                           
5 Usarei subtítulos indicativos para direcionar e facilitar a leitura. Por serem poucos, dispensarei a 
hierarquia da numeração. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN ---- 

 
 

2003 
 

uma vida de devassidão. Em Coimbra, é Raposão. Em Lisboa, faz coro com Titi para 

condenar as ―relaxações‖, mas têm relação com Adélia. Vai às igrejas, aceita os conselhos 

de padres e devotos, mas engana a sociedade carola falsificando relíquias. Ao final, parece 

aceitar as exigências da burguesia liberal (aparentemente republicana)6: casa-se com D. 

Jesuína, irmã do ―burguês‖ Crispim, tem filhos, carruagem, consideração, comenda de 

Cristo, a companhia dos ex-devotos de Titi ― como o Doutor Margaride, ―que janta 

comigo todos os domingos‖ (I, p. 1031) ―  por fim adquire o Mosteiro, ―velho solar dos 

condes de Lindoso‖ (I, p.1791), onde constrói ameias e torres, para ser o rei ao lado da 

rainha Jesuína. Nessa condição, compreende que lhe faltou ―o descarado heroísmo de 

afirmar‖ (I, p. 1033): a camisola de M.M. era de ―Santa Maria Madalena!... Deu-ma ela no 

deserto...‖ (I, p.1032). Se o fizesse, tudo se provaria, como outras falácias se provaram e a 

tia Patrocínio o chamaria de ―meu filho e meu herdeiro". Ele seria rico, beatificado. 

Também ―surgiria na consideração da Europa, igual aos [...] Topsius, aos Lepsius, e outros 

sagazes ressuscitadores do passado‖. Seria ―benquisto pela Igreja, celebrado pelas 

Universidades, [...]‖. Era só afirmar e aproveitar da ―universal ilusão [das] Ciências e 

Religiões.‖ (I, p.1033). Ilusão que ele percebe muito bem, pois vive, dependendo das 

circunstâncias e do interesse, entre o liberalismo burguês e a nobreza decadente, entre a 

religiosidade e a laicidade, entre a ignorância e a sabedoria... E procura tirar o melhor 

proveito que sua inabilidade e sua condição de bacharel permitem. Quando pode, decide 

mesmo compor a própria história, com a finalidade de narrar ―a verdade‖ que o sábio 

                                                           
6 Já esbocei um estudo do pano de fundo histórico em que transita Teodorico. A relação entre OMd 
e a história de Portugal é tramada com perfeição por Eça de Queirós. Até a ascensão de Crispim e 
sua relação com Teodorico pode ser relacionada, respectivamente, à expansão da indústria têxtil e à 
falta de mão de obra qualificada. Crispim ascende e vê em Teodorico o bacharel que lhe faltava na 
―Firma‖. Daí oferecer-lhe emprego e a irmã. Esses dados, no entanto, ficam para outros textos. 
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cientista alemão, Topsius, não contou. A visão panorâmica permite verificar que a 

submissão de Teodorico é aparência. Ele não se curva ou, se quisermos ser mais precisos, a 

curvatura é sempre temporária e aparente. 

Teodoro, o simples, é diferente. Chamado ―Enguiço [...] por eu ser magro, entrar 

sempre as portas com o pé direito, tremer de ratos, ter à cabeceira da cama uma litografia 

de Nossa Senhora das Dores que pertencera à mamã, e corcovar‖ (I, p.787).  A corcova foi 

adquirida ―do muito que verguei no espinhaço [...] recuando como uma pega assustada 

diante dos senhores lentes; [...] dobrando a fronte ao pó perante os meus directores-gerais‖ 

(I, p. 787).  Teodoro curva-se e não consegue se erguer. A submissão é considerada a 

atitude que ―convém ao bacharel; [pois] mantém a disciplina num Estado bem organizado; 

e a mim garantia-me a tranquilidade dos domingos, o uso de alguma roupa branca, e vinte 

mil réis mensais.‖ (I, p. 787-788). O parco soldo não permite grandes pretensões, mas 

Teodoro tem o sonho: os momentos melhores chegam com a possibilidade e a coragem de 

tocar o sino e matar o Mandarim, para receber os milhares de contos que permitirão viver a 

vida que sempre quis. Há, no entanto, impedimentos: sua condição de bacharel submisso e 

a moral enrijecida pelas  superstições submisso, da qual decorre a culpa. Teodoro ascende, 

mas não é capaz de sustentar a ―ereção‖. Está submetido aos  limites, aos fantasmas e à 

culpa social: é vítima do remorso e de sua eterna condição subalterna. Curva-se e, embora 

sonhe erguer-se, mantém-se curvado 

A diferença entre o ―curvar-se e se submeter‖ e ―curvar-se sem se submeter‖, a meu 

ver, é o que dá o sabor irônico ÀR e o de aparente seriedade aOMd.  E esse sabor e essa 

diferença podem ser mais bem compreendidos se se analisar a relação dos personagens 

narradores com a comida e o amor, considerando o que desejam e o que realizam. As 
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perguntas para tratar desses ingredientes são simples: o que, como e com quem os 

Teodoros comem? O que, como e com desejam comer? Quem amam e quem desejam 

amar? Analisarei apenas alguns episódios, porque me bastam para mostrar como se 

conformam desejo e realização.  

 

Teodorico Raposo, o pequeno: comer, amar (e rezar)7 

 

Vejamos como Teodorico Raposo, Raposão, D. Raposo, ―o pequeno‖, trata o 

paladar e o estômago e com quem se faz acompanhar à mesa e à cama.  

A cozinheira da casa da Tia do Patrocínio, a Titi, onde Raposão vai morar, é ―a 

decrépita e gaga‖ Vivência (I, p. 867) e o apetite de Raposão é próprio:  

 da idade ― ―― [...] Felizes idades em que se repete a vitela!‖ (I, p.882) 

 da desforra: ―Pensando que o bacalhau das sextas-feiras [...], diante da Titi, bebia 

asceticamente um copo de água e trincava uma côdea de pão; o bacalhau comia-o à 

noite, de cebolada, com bifes à inglesa, em casa da minha Adélia‖ (I, p. 873) 

 do engano: Pe. Pinheiro (tendo recusado, com mágoa, a couve-flor, que considerava 

indigesta) deu esclarecimentos. Quem ia à Terra Santa [...] recebia [...], pagando os rituais 

emolumentos, as suas indulgências plenárias... (I, p. 883) 

Os jantares, preparados pela decrépita cozinheira, rescendem a religião, emolumentos 

e indulgências. O que se elogia neles não é o paladar, é a gula própria da idade. E quando 

Teodorico pode comer por gosto, o faz por ira, misturando bacalhau e bifes, procedimento 

                                                           
7 Essa referência não é ao recente e famoso filme ―Comer, amar e rezar‖. Ela é d´AR: em 
Alexandria, depois de comer, Teodorico, ―deseja ir rezar e ir amar‖ (p. 892). Não tratarei do 
―rezar‖, porque as personagens comem e amam da mesma maneira que rezam. 
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que nenhum gourmet da época recomendaria (veja SAVARIN, 1995, KELLY, 2005, e 

REYNIÉRE, 2005). Raposão não é, definitivamente, um gourmet, sonha os banquetes da 

―desforra‖, tem oportunidades, mas simplesmente come, sem sentir muito bem o sabor da 

comida.  

No amor, o descompasso é o mesmo. D. Raposo mantém relações, em ordem 

cronológica, com Tereza dos Quinze, Adélia e Myss Mary e casa-se com Jesuína. As 

caracterizações dessas personagens são, por si só, reveladoras. Vamos nos deter em Mys 

Mary e Jesuína.  

Mys Mary, M.M. ou Maricoquinhas é recomendada pelo conterrâneo  Alpendrinha, 

que Raposão consulta, em Alexandria, quando, depois de comer, quer ―rezar‖ e ―amar‖. 

Com M.M., os dias são de idílio. É chamado de ―meu portuguesinho valente‖ e ―possante‖ 

(I, p. 1000). ―‗Em lembrança do muito que gozamos!‘―, dela recebe a camisolinha ―ainda 

amarrotada da nossa ternura!‖, com ―um aroma saudoso de violeta e de amor‖ (I, p. 897). 

Camisola que o trai, mais tarde, ao ser descoberta por Titi, da mesma forma que ele 

descobre-se ―traído‖ por M.M., quando volta de Jerusalém, e é informado que ―a ingrata 

rosa de Iorque‖ (I, p.1000) tinha partido para Tebas com um italiano. E mais: Alpendrinha, 

o alcoviteiro, também tinha ―petiscado‖ e era chamado por M.M. de "mourozinho catita‖ 

(I, p. 1000). Assim como Adélia e Tereza dos Quinze, M.M. dá amor em troca do dinheiro.  

Jesuína é o inverso: dá dinheiro em troca de ―amor‖. Com ela, D. Raposo casa-se e 

não ―cornos‖, mas trai seus desejos. Jesuína é irmã de Crispim & Cia, ―tinha trinta e dous 

anos e era zarolha. [...] sabia geografia [...]; sabia história e todos os reis de França; e 

chamava-me Teodorico-Coração-de-Leão, por eu ter ido à Palestina‖ (I, p. 1030). Amor 

interessado: Numa tarde, enquanto Crispim louva a família real, Raposo murmura aos 
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ombros de Jesuína: "Vossa Excelência, D. Jesuína, é que estava a calhar para rainha, se cá o 

Raposinho fosse rei!―. Crispim oferece-lhe a irmã a quem Raposo declara que sente : ―― 

Amor, amor, não... Mas acho-a um belo mulherão; gosto-lhe muito do dote; e havia de ser 

um bom marido.//― Dá cá essa mão honrada! ― gritou a firma.‖ (I, p. 1031).  

As realizações amorosas são expressão do desejo carnal ou do interesse social. Mas 

não levam Teodorico a atingir suas ambições. Que são grandes. O pequeno deseja, em 

ordem cronológica: a ―inglesa do Senhor Barão‖, a ―Viscondessa de Souto Santos‖ (ou 

Viscondessa de Vilar-o-Velho, se mulher ou cunhada, respectivamente, do Visconde Souto 

Santos), e ―Ruby, Rubim ou Cibele‖. Três desejos que não é capaz de realizar. Cibele, por 

exemplo, Teodorico vê em Jerusalém e qualifica como ―uma grande mulher‖: 

 
Sólida e saudável como eu; branca, da alvura do linho muito lavado, e 
picada de sardas; [...] cabelo ondeado e castanho; presa num vestido de 
sarja azul que os seios rijos quase faziam estalar, ela entrou [...] e logo 
alumiou todo o refeitório com o esplendor da sua carne e da sua 
mocidade. (I, p. 906)  
 

A saudável Ruby é filha de um enorme escocês, negociante de curtumes, que flagra 

Teodoro, ―descalço, em ceroulas‖ com ―um olho tão esbugalhado, tão ardente cravado à 

fechadura da porta do quarto da filha. O ―Hércules‖ escocês malha com suas botas a 

―carne toda, bem cuidada e preciosa!‖ de Teodorico, que ―muito digno, coxeando, voltei ao 

quarto a fazer pacientes fricções de arnica.‖ (I, p. 911). Mesmo que as pancadas não se 

repitam, as outras mulheres do desejo ficam no universo do sonho irrealizável, por 

incapacidade de Raposão. Ele quer, mas não pode pagar nem sabe como seduzi-las e tem 

de se contentar com o amor barato ou interessado. Aqui, talvez, coubesse dizer que 

Teodorico está submetido a um ingrediente: sua própria incompetência.  
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Teodoro, o simples: comer, amar (e rezar) 

 

Para Teodoro, a realização e o desejo aparentemente estão em harmonia. Antes de 

tocar a sineta para matar o Mandarim e receber a polpuda herança, Teodoro mantém-se 

com 20 mil réis que lhe permitem uma vida simples, sem luxos. Ele não se considera ―um 

pária‖, porque ―a vida humilde tem doçuras‖, por exemplo ―diante do bife de grelha, 

desdobrar o ´Diário de Notícias´‖ e, também, pode sentir o sabor do ―[...] Martinho8, 

sorvendo os goles um café, ouvir os verbosos injuriar a pátria‖ (I, p. 788). Essas são as 

delícias que ―o simples‖ saboreia antes de enriquecer. Ele está satisfeito e, embora 

ambicione ―jantar no Hotel Central com champagne‖ e ―apertar a mão mimosa de 

viscondessas‖ (I, p.788), diz não ter ―imaginação: não me consumia, rondando e almejando 

em torno de paraísos fictícios [...]. Sou um positivo. Só aspirava ao racional, ao tangível [...] 

ao que é acessível ao bacharel.‖ (I, p.788). A falta de imaginação é, na verdade, a resignação 

de ―quem a uma table d'hôte mastiga a bucha de pão seco à espera que lhe chegue o prato 

rico da Charlotte russe.‖. Ele não tem, mas espera, deseja. O pão seco e os pratos não tão 

agradáveis do menu antecipam o gozo da deliciosa sobremesa: ―As felicidades [que] haviam 

de vir‖, desde que ele continue fazendo o que deve ―como português e como 

constitucional: – pedia-as todas as noites a Nossa Senhora das Dores, e comprava décimos 

da lotaria.‖ (I, p. 788). 

Em Teodoro, há autoengano. Ele quer se fazer crer que não tem fantasias. São elas, 

porém, que o levam a matar o Mandarim. O personagem, que Teodoro imagina, por 

                                                           
8 A relação entre as narrativas e os narradores é explícita.  O bife é da mesma safra que, em AR, 
Teodorico mistura ao bacalhau, e o Martinho é o mesmo em o pequeno saboreia o sorvete de 
morango que lembra os lábios doces de Adélia (I, p. 892). 
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instantes, ser o Diabo, que o incita a tocar a sineta e cometer o assassinato, oferece tudo 

que Enguiço deseja: ―há sobre este globo coisas prodigiosas‖. Os prodígios são ―vinhos de 

Borgonha, como por exemplo o Romanée-Conti de 58 e o Chambertin, de 61, que custam, 

cada garrafa, de dez a onze mil réis‖, as confortáveis móveis e carruagens que se fabricam 

para os bem-aventurados, os espetáculos do ―Teatro do Palais Royal‖ bailes, ―o Café 

Anglais‖ e ―mulheres‖, muito mais sofisticadas e saborosas que as comuns ―fêmeas‖, pois 

são ―todo um engenhoso e delicado poema de rendas, baptistes, cetins, flores, jóias, 

caxemiras, gazes e veludos‖, são querubins que  oferecem ―braços cor de mármore, [...] 

frescura de lírio orvalhado; [...] seios, sobre os quais o grande Praxíteles modelou a sua 

Taça‖, mas que não podem ser pagos com ―o troco de uma placa honesta de cinco tostões‖ 

(I, p.791). Comida, bebida e mulheres de gosto é o que se oferece a Teodoro, ―o simples‖, 

caso ele toque a sineta e mate o Mandarim. E toca.  

Depois de receber os cento e seis mil contos, uma das primeiras providências é jantar 

no Hotel Central, ―solitário e egoísta, com a mesa alastrada de Bordéus, Borgonha, 

Champagne, Reno, licores de todas as comunidades religiosas [...] Mas só me fartei de 

Colares‖ e arrastar-se, ―cambaleando [...] para o lupanar! Que noite! A alvorada clareou por 

trás das persianas; e achei-me estatelado no tapete, exausto e seminu, sentindo o corpo e a 

alma como esvaírem-se, dissolverem-se naquele ambiente abafado onde errava um cheiro 

de pó de arroz, de fêmea e de punch...‖ (I, p. 798). Dinheiro sobra, mas falta discernimento 

e gosto. Os vinhos caros são dispensados, para que Teodoro se embebede de Colares, 

vinho produzido na região de Colares e, à época, um dos mais simples de Portugal9. E 

                                                           
9 As vinhas da região de Colares também são conhecidas pela sua resistência à filoxera, bactéria que 
destruiu vinhas inteiras em Portugal. Uma das versões sobre o vinho de Colares relaciona sua 
produção ― não a origem ― aos monges capuchos, pertencentes ao ramo mais austero da Ordem 
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quando se trata de mulheres, ele as dispensa, para ficar com as ―fêmeas‖. Mas ―o pequeno‖ 

parece aprender com as experiências da riqueza e com as desilusões amorosas. Apaixona-se 

e é traído pela pequenina, loura, fina e frágil Cândida, que ele conhece ―regando os seus 

craveiros à varanda [...] numa casinha casta recoberta de trepadeiras‖ e em cujo regaço 

espalha ―notas de vinte mil reis‖ (I, p. 799), que ela guarda na gaveta. Ela tira-lhe o dinheiro 

e, como as amantes de Raposão, presenteia-o com ―cornos‖: escreve cartas para um alferes 

da vizinhança, o ―meu idolatrado‖ alferes. Traído, passa, novamente, às fêmeas que 

mantém no seu viveiro, às orgias de Trimalcião, e, finalmente, a traidor do seu hospedeiro 

na China, o general Camilloff. Enquanto está em sua casa, como um mau hóspede, mantém 

um caso com  a Generela, Vladimira, Mimi. A esposa do general não é exatamente o 

modelo de mulher que ele tinha diante de si quando resolveu tocar a sineta:  

 
vestida de dama chinesa! [...]. A camisinha de gaze, [...] colava-se aos seus 
seios pequeninos e direitos: vastas, fofas calças de foulard cor de rosa de 
ninfa, que lhe davam uma graça de serralho, [...] fora educada por uma tia 
velha que admirava Rousseau, lia Faublas, usava o cabelo empoado, e 
parecia a grossa litografia cossaca de uma dama galante de Versalhes... (I, 
p.817)  

 
A Generala tem a ―graça de serralho‖, que tanto pode ser o palácio do imperador 

quanto o lupanar ou ―viveiro de fêmeas‖ que Teodoro chega a manter em Lisboa, nas 

―Janelas Verdes,[...] num jardim de serralho, entre requintes muçulmanos‖ (I, p. 800). 

Educada por uma tia velha que parecia, mas não era, ―uma litografia de uma dama de 

Versalhes‖, Mimi só parece uma das ―mulheres‖ pelas quais Teodoro tocou a sineta. 

                                                                                                                                                                          
de São Francisco. Não é nossa intenção figurar como especialistas em vinhos. Não buscamos obras 
específicas sobre o assunto e demos crédito a informações disponíveis em sítios da internet. Os 
dados foram retirados dos seguintes sítios: INFOVINI: O Portal do Vinho Português. Disponível em: 
<http://www.infovini.com/>. Acesso em: 12 out 2011. Gastronomias.com: Roteiro Gastronômico de 
Portugal. Disponível em: <http://www.gastronomias.com>. Acesso em: 12 out 2011. E sitio da 
Junta da Freguesia de Colares. Disponível em:<http://www.jf-colares.pt>. Acesso em: 12 out. 2011. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN ---- 

 
 

2011 
 

Comer e amar estão na mesma esfera de fantasia. A vida de milionário não o tira da 

mediocridade da sua condição de bacharel. Na verdade, tudo é descrito pelas aparências, o 

que se destaca são as pratarias, os quadros, a decoração, as litografias, enfim. Não por caso, 

Orlando Grossegesse, na apresentação de OMd e de AR (I, p. 767-779), afirma Teodoro 

concretiza o discurso do ―exótico que nasce de uma visão idealizada do Oriente‖, frequente 

no século XIX. Orientalismo que daria, às descrições e aventuras do narrador, o tom da 

fantasia, muito mais do que as cores da experiência.  

Sem desconsiderar essa possibilidade, o que salta aos olhos é que os Teodoros 

desejam mais do que realizam. A fantasia e o desejo estariam, para ambos, submetidos à 

incompetência, à moral e às circunstâncias sociais. E, aqui, a meu ver, cabe falar na 

experimentação culinária de Eça.  

Em trabalho anteriores (ANRADE, 2010 e 2011), analisei OM e CPA e procurei 

evidenciar que o diálogo entre cama e mesa é constante e já foi notado por outros autores, 

como Isabel Pires de Lima: ―a aproximação entre gula e luxúria [...] é frequente no universo 

romanesco queirosiano‖ (1997, p. 717)10. A gula e a luxúria fermentam o universo narrativo 

de Eça de forma peculiar. Maria José de Queirós afirma que o prazer à mesa e, por 

extensão, a gula são privilégios de personagens que apreendem e se educam para o saber 

comer: 

O prazer à mesa é, para Eça, uma questão de afinidade: afinidade com o 
meio e os convivas. O que não se inventa nem se cria de uma hora para 

                                                           
10 A relação parece ser própria do mundo católico-cristão. Segundo Isabel Allende: ―A gula é um 
dos caminhos mais diretos para a luxúria e, se avançarmos um pouco mais, para a perdição da alma. 
Por isso luteranos, calvinistas e outros aspirantes à perfeição cristã comem mal. Os católicos, em 
compensação, que nascem resignados ao pecado original e às fraquezas humanas, e que são 
purificados pelo sacramento da confissão, prontos para tornar a pecar, são muito mais flexíveis com 
relação à boa mesa‖ (1998: p. 14). 
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outra nem ao cabo de anos de permanência em terra estranha. 
(QUEIROZ, 1998, p. 210). 

 
A identificação com a mesa não é casual, portanto. E o próprio Eça dá indicações 

claras a esse respeito. Em artigo publicado em 1893, na Gazeta de Notícias, afirmou: "a 

cozinha e adega exercem uma tão larga e direta influência sobre o homem e a sociedade‖, 

por isso ―dize-me o que comes, dir-te-ei o que és‖. Sem medo errar, poderíamos 

acrescentar ―com quem comes‖ e ―como comes‖, uma vez que, nesse mesmo artigo, ele 

escreve: ―a mesa constituiu sempre um dos fortes, se não o mais forte alicerce das 

sociedades humanas‖ e ―O caráter de uma raça pode ser deduzido simplesmente de seu 

método de assar a carne‖ (III, p. 1226). Se identificação com a mesa é, frequentemente, 

correlata da cama, a luxúria só seria possível aos que desenvolveram e/ou herdaram, em 

seu percurso, o ―sabor da sexualidade‖. 

Uma pitada de poder a essa identificação sociedade/comida e sociedade/sexo me 

permitiu propor uma classificação de três tipos de personagens: i) os que comem e sabem 

comer; ii) os que comem e não sabem comer; e iii) os que não podem comer. Relacionando 

esses três tipos à sua influência na narrativa, percebemos que os primeiros são poderosos e 

sedutores; os segundos — com poder ou sem — não seduzem; e os terceiros contrastam 

com a abundância, a contenção e a gula.  

Estudei esses tipos em CPA (ANDRADE, 201) e, depois, comparei com OM 

(ANDRADE, 2011). A comparação levou-me à formulação de uma hipótese que 

considerava a complexidade, a extensão e o processo de elaboração da obra eciana: a 

relação entre mesa, cama e poder modifica-se, também, de acordo com nas concepções do 

escritor e de seu estilo. Essa possibilidade se fundamenta em estudiosos da obra de Eça, 
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como Guerra da Cal e Carlos Reis11. O primeiro identifica um paulatino afastamento do 

cânone literário naturalista/realista em direção a uma representação mais simbolista e 

experimental com a linguagem. O segundo, analisando a representação da literatura na obra 

de Eça, localiza, n´OM, ―um Eça cada vez mais céptico quanto à legitimidade estética das 

escolas literárias‖ (1997: p. 24). Neste mesmo estudo, Reis (re)afirma que ―o episódio final 

d´Os Maias constitui um momento epilogal em que as perguntas sem respostas, as asserções 

refutadas e as contradições esboçadas claramente anunciam uma concepção do romance e 

da literatura irredutível a soluções definitivas.‖ (1997, p. 26). Trasposta para a relação entre 

comida, sexo e poder seria possível perceber, de CPA até OM, a sofisticação do gosto e a 

recusa das soluções simples das receitas escolares. De CPA até OM, Eça, por exemplo, 

desfaz a nitidez dos tipos gastronômicos: os que podem e sabem comer, nitidamente 

reconhecíveis, em CPA, estão ―borrados‖ em OM12. Se eu considerar a diferença como 

parte de um processo, tenho de pensar Eça como cozinheiro literário, que está 

experimentando ingredientes e formas de fazer para estruturar pratos diferentes. E em AR 

e OMd, a meu ver, ele está experimentando o bacharel, que decide cozinhar no molho da 

farsa e da alegoria renascentista. 

                                                           
11 Outros autores também identificam mudanças de concepções e de estilo na obra eciana. Alguns, 
como Pedro Luzes (1997), procura relacionar características sexuais das personagens à vida erótica 
do escritor Eça de Queirós. 
12 Embora eu tenha enunciado essa diferença como diluição das receitas da escola realista, o efeito 
da imagem, em mim, foi de concentração: picante e incômoda. O incômodo veio da percepção de 
que, talvez, eu estivesse me inserindo numa tradição da crítica que entende o afastamento do 
cânone como ―corrosão negativa‖ (o que talvez o próprio Eça abonasse) e não como ―sabor 
diferente‖. As leituras de AR e OM e as discussões durante a própria ABRAPLIP levaram-me a 
repensar minha opção e a me esforçar para notar o ―sabor‖ como ―diferença‖ não como 
―corrosão‖. Nesse sentido, agradeço à professora Isabel Pires de Lima, que leu criticamente o texto 
que apresentei no XCAIL Agradeço também aos professores Antonio Augusto Nery, da UFPR, e 
Osmar Pereira Oliva, da Unimontes, que assistiram minha apresentação na ABRAPLIP e 
contribuíram para que eu modificasse meu ponto de vista e passasse a falar de em diferença e em 
processo. 
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O fundamento dessa afirmação pode ser encontrado na observação das diferentes 

configurações de CPA a OM. Na comparação entre eles, para tratar dos tipos 

gastronômicos, utilizei uma escala proposta por Balzac. Numa ponta da escala, o escritor 

francês põe os homens que sabem beber e comer, ou seja, vivem para isso; na outra, estão 

os que ―comem e bebem para viver‖. Entre os extremos dessa cadeia alimentar haveria 

―uma infinidade de nuanças delicadas e profundas, admiráveis‖ (BALZAC, 2009: p. 28-29). 

Entre o mais alto imortal da gastronomia e o mais reles estômago, haveria pelo menos 

umas dez categorias dos que engolem ou saboreiam comidas e bebidas. Balzac trata 

detidamente de duas: glutão e comilão. Aquele seria ―o sujeito menos estimável da 

gastronomia‖, que ―come... come mais uma vez, come sempre..., mas sem método, sem 

inteligência, sem espírito‖ e, incapaz de qualquer lampejo de inteligência, nada sai de sua 

boca; só entra. O comilão ―cede ao apetite dos sentidos, assim como cede ao apetite da 

imaginação‖ e opera ―lentamente. Após ter razoavelmente mastigado, ele fala com 

frequência, chegando mesmo a ser divertido, embora essa preciosa qualidade se revele ao 

final do segundo serviço‖ (2009: p. 34). Na comparação que estabeleci, afirmei que era 

difícil identificar, claramente, glutões e comilões em CPA e OM. Eles, talvez, parecessem 

mais definidos em CPA. Amaro, por exemplo, seria um comilão, à mesa e à cama; saciada a 

fome do estômago, ainda pensa em ―comida‖ ― Amélia ―, e tem imaginação e fala 

espirituosamente. A considerar a ―infinidade de nuances‖ da cadeia proposta por Balzac, 

poderíamos afirmar que, em CPA, bom e mau gosto, contenção e gula e, portanto, tipos 

gastronômicos parecem mais distintos e marcados: os famintos opõem-se a outros tipos e 

os que podem e não sabem comer ―estouram‖ ou acabam em tabernas sebosas. Em OM, 

tudo é mais complexo e fluido. O contraste e a caracterização não são tão nítidos, como se 
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Eça procurasse ―fundir‖, simbolicamente, as possibilidades e impossibilidades 

gastronômicas e sexuais das personagens e da sociedade portuguesa. No processo de 

constituição da obra, ficam mais complexas as caracterizações gastronômica e sexual das 

personagens. E tudo isso passa por experimentação, da qual fazem parte AR e OMd. 

Segundo o próprio Eça, se sei como e com quem comem, posso dizer quem são os 

bacharéis Teodoros. Mas quem são, de fato? Ignorantes que deglutem comida sem a 

percepção do sabor? Narradores que matam e enganam para conseguir o que querem? 

Parece-me que o jogo de aparências, submissão, desejo e realização permite ampliar o 

menu de respostas. Os desejos de Teodoro e de Teodorico são, em certa medida, os 

mesmos. O conhecimento das possibilidades de realização desses desejos é diferente. 

Teodoro, pelo menos no sonho, tem um repertório mais amplo. Teodorico é mais 

hipócrita e não carrega a culpa por suas ações. Ambos são limitados à ignorância, ás 

crenças e imposições que lhes são próprias, mas são servidos em molhos diferentes: a farsa, 

que provoca o riso, e a fantasia, que fornece a possibilidade da moralidade. Eça, a meu ver, 

está experimentando, por isso os Teodoros ainda podem ser percebidos com traços 

caricaturais de classe ou de imagens caricaturais de época: Todorico, o pequeno, sempre 

ereto, ainda que curvado. Teodoro, o simples, sempre curvado, ainda que ereto. Em OM, a 

caracterização e a convivência tornam-se mais complexas e cheias de nuances. Ega e 

Carlos, por exemplo, não deixam de ser bacharéis, marcados, também, pela ignorância da 

classe, mas conseguem simular bem o bom gosto. Se de CPA até OM, a relação entre 

gastronomia sexo e poder se mantém e é uma via de interpretação da obra eciana, Eça 

experimenta molhos diferentes para as receitas de escola, modifica enredos, propõe formas 

mais complexas de convivência e oferece ―cardápios‖ mais variados de interpretação. No 
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caso dos tipos gastronômicos ― e por extensão sexuais ―, é possível entrever, na relação 

entre CPA, AR, OMd e OM, o que Balzac considerava a mediocridade da ―raça‖: ―seres 

mistos, espécies de eunucos ou hermafroditas em gastronomia, que pertencem a todas as 

categorias sem, porém, pertencer a nenhuma‖. (2009: p. 31). E nesse processo de 

cozimento, AR e OMd são pratos com molhos diferentes: a farsa, o sonho e a fantasia dão 

outro sabor ao projeto de representação da sociedade enunciado já em 1871, na primeira 

―Farpa‖. Mas isso é receita para outros textos. 
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Quando pensamos sobre a representação do mercado editorial nas próprias 

produções literárias, é inevitável o destaque ao romance balzaquiano Ilusões perdidas. Ao 

narrar as venturas e desventuras de seu protagonista Lucien em busca de um 

reconhecimento artístico (e social), Balzac descreve, muitas vezes de maneira extremamente 

detalhada, o funcionamento de um mercado que envolve jornalistas, poetas, editores, casas 

editoriais e, até mesmo, a alta sociedade de meados do século XIX.  

De fato, o escritor francês poderia ser considerado uma autoridade no assunto, já 

que, como sabemos, era um escritor profissional e, assim sendo, precisava conhecer muito 

bem as relações de poder a que estava submetido. 

Este estudo, entretanto, não visa analisar a produção de Balzac2, mas sim, 

evidenciar de que maneira, ocupando o mesmo espaço social que o romancista francês, 

Camilo Castelo Branco também elaborou seu retrato sobre o mercado editorial que 

também, ao que nos parece, conhecia muito bem.  

                                                 
1 O presente estudo integra o projeto de pesquisa de Doutorado “As representações do mercado 

editorial na Literatura Portuguesa oitocentista”, orientada pelo Professor Doutor Paulo Motta 

Oliveira. A autora é aluna do Programa de Pós-graduação em Estudos Comparados de Literaturas 

de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo. 

2 A análise sobre a representação do mercado editorial no romance balzaquiano Ilusões perdidas é 

parte integrante da pesquisa de doutorado “As representações do mercado editorial na Literatura 

Portuguesa oitocentista” (em andamento). 
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Ao longo da vasta produção camiliana, é possível encontrarmos muitas referências, 

diretas ou indiretas, ao mercado editorial oitocentista. Se bem atentarmos a elas, poderemos 

construir um pequeno retrato do funcionamento deste mercado em Portugal.  

Entretanto, diferentemente do que fez o autor francês, Camilo não expôs suas 

reflexões sobre tal temática em apenas um romance: o autor de São Miguel de Ceide 

utilizou diversos expedientes para construir seu próprio retrato deste mercado. Há, em 

algumas obras de Camilo, a presença de um personagem representativo do mercado 

literário, já em outras, a própria voz narrativa, que se identifica como narrador-autor, 

desempenha essa função.  

Na chamada Trilogia da Felicidade, em que estão inseridos os romances Onde está a 

felicidade?, Um homem de brios e Memórias de Guilherme do Amaral3, há um personagem bastante 

importante para compreendermos algumas características típicas do mercado português: o 

jornalista, que, por vezes, é chamado de poeta, ou ainda, literato. Este personagem, que 

apenas no último volume da trilogia descobriremos Ernesto Pinheiro, é construído de 

modo a desempenhar duas funções dentro da narrativa: a primeira seria sua importância na 

diegese dos romances, uma vez que o jornalista, sendo o melhor amigo de Guilherme e, 

mais tarde, de Augusta, tem função primordial no desenvolvimento do enredo (além disso, 

é de grande valia lembrarmos aqui que, segundo o narrador-autor de Memórias de Guilherme 

do Amaral, o jornalista foi o responsável por contar tal história ao próprio narrador que 

apenas a organizou e publicou). A segunda função deste personagem, e a que nos interessa 

aqui, seria propriamente a abordagem temática do mercado editorial.  

                                                 
3 Utilizaremos, neste estudo, as abreviações OEF para nos referirmos ao romance Onde está a 

Felicidade?, UHB como referência ao romance Um homem de brios e, finalmente, MGA para Memórias 

de Guilherme do Amaral. 
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É importante destacar que o desenvolvimento das reflexões acerca do mercado a 

partir da construção deste personagem, pouco ou nada tem a ver com o desenrolar do 

enredo principal, característica que, podemos adiantar, é tipicamente camiliana e irá se 

repetir ao longo dos muitos romances nos quais Camilo retrata o mundo literário. 

Para compreendermos melhor de que maneira este personagem nos ajuda a pensar 

o mercado literário, trataremos aqui de dois pontos bastante relevantes: a ligação entre o 

jornalismo e a produção literária4 e entre aquele e a alta sociedade. 

Como já dito, o personagem aqui analisado é definido pelo narrador como o 

jornalista, poeta ou literato. Ao utilizar indistintamente essas três nomenclaturas, a voz 

narrativa, de certa maneira, já nos traz indícios de que, para o mundo que busca retratar, tal 

diferença é irrelevante, o que nos aponta para uma espécie de interpenetração dos campos 

jornalístico e literário. De fato, em diversos momentos da narrativa temos a referência ao 

ofício do personagem, ou seja, o leitor é capaz de ver e acompanhar o trabalho dele. Já no 

início do primeiro romance da trilogia, vemos o jornalista divagando sobre sua forma 

bastante irônica de produzir poemas:  

 
- Eu lhes digo. O meu amor àquela mulher tem quatro estações em cada 
ano, e cada estação tem três meses. Amo-a em Janeiro, Fevereiro e 
Março. Cada semana, escrevo-lhe uma poesia palpitante de ternura. No 
fim de três meses são doze poesias. Depois, Abril, Maio e Junho, são 
para o ciúme: escrevo doze poesias enfurecidas, tétricas, e incisivas como 
o rugido do chacal ao qual roubaram a fêmea. Julho, Agosto e Setembro, 
escrevo doze poesias de cepticismo, estilo híbrido, despedaçador, 
lancinante, cáustico, enfim, um quírie de insultos contra as mulheres. Em 
Outubro, Novembro e Dezembro, escrevo doze poesias de desalento, 
estilo lamuriante, pieguice brava, um memento de fazer chorar as mulheres 
dos nossos alfaiates, um adeus de Chatterton à vida, uma maldição de 
Gilbert à sociedade, uma coisa horrível que eu escrevo sempre depois de 
jantar, com o pesadelo duma digestão laboriosíssima. No fim do ano de 

                                                 
4 Consideramos aqui como produção literária aquela que é publicada a partir de uma casa editorial, 

diferenciando-a, portanto, da produção jornalística.  
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quarenta e oito semanas, tenho quarenta e oito poesias, que vendo a um editor por 
cinquenta moedas, o mínimo. Compreenderam-me agora?  

(OEF, p.25, grifo nosso) 
  

Aqui, para além de claramente presenciarmos um tom bastante irônico em relação à 

idealização amorosa – já que o poeta vê seu suposto amor por Cecília apenas como mote 

para suas produções literárias – temos indícios claros dos objetivos de tal produção: vender 

a um editor o trabalho desenvolvido ao longo do ano.  

 É interessante notarmos também que o tom irônico por meio do qual o poeta 

justifica seu amor pela moça ajuda-nos a perceber que o personagem parece produzir seus 

poemas já visando certo gosto popular (“um memento de fazer chorar as mulheres dos 

nossos alfaiates”) e, além disso, parece, em certa medida, ironizar este gosto ao caracterizá-

lo de maneira bastante exagerada: “poesia palpitante”, “poesias enfurecidas, tétricas, e 

incisivas como o rugido do chacal ao qual roubaram a fêmea”, “estilo híbrido, 

despedaçador, lancinante, cáustico”, “estilo lamuriante, pieguice brava”. Por fim, ao referir-

se ao “pesadelo duma digestão laboriosíssima”, o jornalista ironiza a famosa musa 

inspiradora dos grandes poetas, o que nos faz crer que se há uma preocupação relacionada 

ao valor desta produção, o valor que prevalece é o mercadológico e não o literário.  

 Apesar desta interessante passagem que aqui analisamos, poucos são os momentos 

em que a produção literária é tida como foco do trabalho do jornalista. Este, na maior parte 

do tempo, está relacionado à produção jornalística, mais especificamente, aos folhetins5. 

Muitas são as passagens em que vemos referências a este trabalho diário do personagem: “– 

É um fragmento do teu folhetim de hoje?” (OEF, p.50), “– Vinha a propósito de serem 

                                                 
5 É importante aqui destacar que os folhetins escritos pelo personagem não são literários, mas sim 

uma espécie de diário de variedades, em que o escritor comenta eventos, festas, peças de teatro, etc.  
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onze horas da noite, e eu não ter ainda escrito o folhetim de amanhã...” (OEF, p. 80) ou 

ainda, “Entrou no escritório, onde o jornalista escrevia aceleradamente a quarta tira do seu 

folhetim.” (OEF, p.82). 

 Essas pequenas passagens nos mostram uma característica típica da produção 

jornalística: o imediatismo. O jornalista sempre está pensando em temáticas para seu 

folhetim do dia, seja no teatro, nas conversas com seu amigo Guilherme ou nos salões que 

frequenta. Essas temáticas, na maior parte das vezes, são retiradas de sua própria vivência, 

como se toda e qualquer realidade pudesse ser transformada em folhetim (ou em algum 

gênero da produção literária). É interessante notar que o olhar do poeta para a realidade é 

retratado de maneira a sempre pensar na transformação desta em ficção. Para além de 

produzir poesias aproveitando a inspiração que seu namoro com Cecília lhe traz, o poeta 

utiliza esta “técnica” em outros contextos. Presenciando uma discussão entre duas 

personagens em um baile, afirma o narrador, “o jornalista tirava apontamentos para uma 

sátira, que fez as delícias da maledicência, e quase o expulsou dos bailes do barão” (OEF, 

p.29). Ou ainda, no momento em que o jornalista presencia a tentativa de suicídio cometida 

por Francisco, exclama: “– Horrível mistério! Um romance para o futuro!”.   

Talvez por conta dessa atividade incessante do jornalista, este é, em determinado 

momento do romance, caracterizado, por outro personagem como “o Balzac da Rua de 

Santo Antonio”, idéia que faz alusão direta à condição comercial em que o escritor francês 

conhecidamente vivia (condição esta, é importante lembrar, também vivida por Camilo). 

Vemos, portanto, que há, claramente, uma interdependência dos campos literário e 

jornalístico, uma vez que o personagem aqui analisado transita entre eles desempenhando 
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uma função específica em cada um – embora, como vimos, esteja muito mais presente no 

campo jornalístico.  

 Se já no início do primeiro romance da trilogia encontramos o jornalista em um dos 

grandes salões, em Um homem de brios essa relação entre o personagem e a alta sociedade 

portuense será mais claramente abordada. O que nos interessa aqui, em relação a essa 

ligação entre o jornalista e o grupo social mais abastado da cidade é compreender de que 

maneira esta é também uma relação de interdependência.  

 Nos dois primeiros romances da Trilogia da felicidade, o personagem jornalista 

aparece, em muitas cenas, como frequentador assíduo dos grandes bailes, além de ter 

presença constante nos camarotes dos teatros. Entretanto, essa presença na alta sociedade 

não significa que o personagem faça, de fato, parte dela. Este é um ponto bastante 

interessante para começarmos a compreender como funciona tal relação: como nos é 

mostrado em diversas passagens do romance, o jornalista é um personagem que não possui 

posses, trabalha dia e noite para sobreviver e, portanto, faz parte de uma classe baixa.  

 Como vimos, a frequência com que o personagem trabalha é bastante abordada em 

Onde está a felicidade? Entretanto, apenas em Memórias de Guilherme do Amaral conhecemos, de 

fato, a biografia deste personagem que saíra de Portugal, rumo ao Brasil: 

 
Ernesto Pinheiro chegou à capital do Brasil, e pediu gasalhado num 
jornal, onde já estava empregado um seu conhecido tão pobre como ele. 
Obteve do seu trabalho estipêndio que escassamente lhe abonava o pão 
do dia seguinte, se a doença o não levasse à porta do hospital. 
(MGA, p.05) 

  

 Aqui temos, claramente, o retrato de um personagem que, de fato, não possui 

poder argentário. Tal contradição, entretanto, é facilmente explicada pela interdependência 

entre jornalismo e alta sociedade. Parece simples aqui compreender o motivo pelo qual o 
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jornalista dependeria desta sociedade: sendo esta um dos mais importantes (e recorrentes) 

objetos de abordagem em seus folhetins, o jornalista não poderia deixar de frequentar os 

salões e os teatros, já que, caso isso ocorresse, não teria tema suficiente para seus escritos.  

 Já a mão contrária desta relação não parece ser tão óbvia. Ou não deveria parecer, 

não fosse a configuração hipócrita denunciada nessa sociedade. Entendamos a partir de um 

pequeno exemplo.  

 No início de Um homem de brios, Guilherme do Amaral decide voltar ao Porto. Por 

conta dos acontecimentos passados – sedução e abandono de Augusta e repentina viagem à 

Londres – era de se esperar que a sociedade portuense o recebesse de maneira pouco 

cordial. Entretanto, a grande verdade é que a cordialidade de tal grupo social está 

relacionada, não à qualidade moral de uma pessoa, mas sim a seu poder argentário. Desse 

modo, o jornalista encontra uma solução bastante simples: fazer publicar a notícia da volta 

do sedutor, exacerbando suas supostas qualidades morais, mas, principalmente, destacando 

que este ainda possui alto poder aquisitivo. Acompanhemos tal diálogo: 

 
– Devo ter muitos inimigos no Porto – redarguiu Amaral sorrindo; – 
bem sabes que provoquei a moral portuense, mostrando-me num 
camarote com Augusta, por causa de quem cortei todas as minhas 
relações.  
– Isso esquece, contanto que tu proves à moral portuense que tens ainda 
doze mil cruzados de renda. Não caias na ingenuidade tola de dizeres 
que voltas meio arruinado. Eu encarrego-me de fazer publicar nos 
jornais esta local: 
«Acha-se felizmente entre os seus numerosos amigos portuenses o 
excelentíssimo senhor Guilherme do Amaral Tinoco de Albuquerque e 
Frias, distinto cavalheiro da Beira Alta, e mancebo de estimáveis 
qualidades. Sua excelência volta duma viagem recreativa, e em toda a 
parte deu da terra, que se gloria de o chamar seu filho, uma alta ideia. O 
rico proprietário, depois de demorar-se entre os seus amigos alguns 
meses, vai à província ensaiar sistemas agrícolas que estudou, com a rara 
penetração que todos lhe conhecemos, na Bélgica e na Suíça. Podemos 
hoje retificar uma notícia que más informações propalaram a respeito de 
sua excelência. O senhor Guilherme do Amaral não casou em Londres, 
como se disse.» 
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A redação, como vês, não tem nada original; e vesti-la de novas formas 
seria matar-lhe o efeito. Sobre este rascunho farei dez variantes, e, ao 
mesmo tempo, o jornalismo portuense levará o teu nome, com o prestígio antigo, a 
todas as casas que respeitam os teus velhos doze mil cruzados. 

(UHB, p.06, grifo nosso) 

  

    Vemos aqui, textualmente, a que se deve o respeito dado aos integrantes de tal 

sociedade – é evidente que a respeito dessa crítica, que não é aqui nosso foco, basta 

observarmos a mudança de comportamento da alta sociedade lisboeta em relação à 

costureira e, mais tarde, Baronesa de Amares, Augusta.  

 O fato é que quem sustenta, de certa forma, este jogo de aparências são os 

jornalistas, responsáveis por todas as notícias que se publicam acerca deste mundo regido 

essencialmente pelo interesse. Nesse sentido, se, no exemplo que vimos, o jornalista possui 

o poder de manipular as informações relativas a seu amigo Guilherme do Amaral, pode 

fazê-lo também em muitos outros contextos. Assim, é possível pensarmos que o próprio 

reconhecimento dentro da alta sociedade portuguesa se dá por meio da chancela do 

jornalismo.  

 Vimos, portanto, que a hipocrisia parece ser parte importante da configuração 

social aqui elaborada. Sendo o jornalista parte desta organização, é necessário que este 

também entre neste jogo. E, de fato, entra. Mas não sem que o narrador nos deixe claro 

que o faz exatamente por sua condição de inferioridade na escala social.  

 
Desmoralizou-se, porque precisava comungar no orçamento social; não era silfo 
para viver do ar, nem abelha que se desjejuasse no pólen 
das flores: teve razão de desmoralizar-se. E quem mais logicamente 
explicava a sua desmoralização era ele. Vencia e convencia, a ponto de 
Guilherme do Amaral, em rasgos de sinceridade, confessar que a corrupção 
do poeta era de todas a mais racional. 

(OEF, p.45, grifo nosso) 
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 Aqui, vemos a corrupção do poeta sendo caracterizada como “racional”, o que nos 

faz compreender que o jornalista aceitou sua condição racionalmente, pela necessidade 

financeira. Nesse sentido, é possível, por decorrência, interpretarmos que não há, nas 

produções do personagem, uma preocupação com o valor literário, já que este precisa 

também ser hipócrita em seus escritos, seja em relação aos folhetins e a alta sociedade 

portuguesa, seja em relação a suas produções literárias e a demanda do público-leitor e, 

consequentemente, do mercado editorial.   

 Duas passagens nos parecem aqui importantes para confirmarmos essa 

configuração do personagem. A primeira nos mostra um diálogo entre Guilherme e o 

jornalista. O assunto aqui pouco importa. Apenas uma pequena fala do poeta nos deixa 

clara a posição vivida por ele: “– Eu sou teu amigo, Amaral – prosseguiu o poeta, vindo 

sentar-se gravemente ao lado de Guilherme, – És o primeiro homem a quem falo assim, és 

o primeiro e o último para quem não sou dissimulado” (OEF, p.97). 

Já a segunda cena, parece-nos sugerir que, de fato, não há sinceridade naquilo que é 

produzido pelo jornalista. Após uma longa e dolorosa conversa com Augusta, o 

personagem, segundo o narrador, pensa em escrever um poema ou romance inspirando-se 

na história da costureira, entretanto, não consegue: “Nessa noite quis escrever sob a 

pungente impressão, e não pôde. Era, portanto, verdadeira a sua pena!” (OEF, p.102, grifo 

nosso). A exclamação final do narrador deixa claro que sendo verdadeiro o sentimento 

vivido pelo poeta naquela cena, seria para ele impossível escrever sobre ela, já que ele 

apenas produzia frivolidades e hipocrisias.  

 Para aprofundar um pouco mais a análise deste personagem e sua importância no 

retrato do mercado editorial, é necessário refletir sobre o modo como tal personagem é 
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construído pela voz narrativa camiliana – voz que nunca se mostra isenta de ironia. Vimos 

que, para a construção diegética, não era imprescindível que o personagem jornalista 

representasse tal profissão. Nesse sentido, não podemos encarar como simples coincidência 

sua presença no romance. De fato, paralelamente ao desenvolvimento do enredo, o 

narrador elabora uma crítica à sociedade e, mais especificamente, ao mundo literário da 

época.  

 É importante notar que o jornalista, embora assumidamente hipócrita e 

dissimulado, é retratado como um cético que teve motivos para se deixar corromper. O 

poeta é defendido pelo próprio narrador que justifica tal hipocrisia, algo que não faz na 

construção de nenhum outro personagem. Dessa forma, poderíamos pensar que a voz 

narrativa camiliana está denunciando a configuração atroz da sociedade que não dá espaço 

para aqueles que não acompanharem a ordem reinante. Entretanto, ao contrário de Lucien 

das Ilusões perdidas, o jornalista camiliano não é um sonhador, um idealista. É, sim, um 

personagem que teve suas ilusões também destruídas, mas que conseguiu enquadrar-se 

socialmente, aceitando sua função de propagador da hipocrisia dominante.  

 Paralelamente à construção do personagem jornalista como forma de abordar e 

discutir o funcionamento do mercado editorial em seu tempo, Camilo, ao longo, 

principalmente, dos dois primeiros romances da trilogia6, utiliza uma voz narrativa bastante 

presente, que se identifica claramente como um narrador-autor. Essa escolha, que, como 

veremos ao longo de todo o estudo, torna-se bastante recorrente na obra de Camilo, não é 

feita por acaso. O que tentaremos aqui discutir é a finalidade com que o escritor opera essa 

                                                 
6 Focaremos nossa análise nos dois primeiros romances da trilogia, utilizando apenas a introdução 

de Memórias de Guilherme do Amaral, uma vez que este volume é um suposto manuscrito do 

personagem,  ausentando-se assim, a voz do narrador-autor. 
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voz. O que, a princípio, pode nos parecer apenas um “estilo”, torna-se, por meio da leitura 

de vários romances, muito mais do que isso. Camilo parece utilizar este expediente para 

também, a sua maneira, discutir questões fundamentais sobre o funcionamento do mercado 

editorial, encontrando, em meio à diegese que desenvolve, um precioso espaço para tais 

reflexões.  

Para melhor organizarmos nossa análise a respeito dessa voz, dividiremos as 

intervenções em duas temáticas que, é importante ressaltar, estão claramente interligadas: o 

diálogo com o leitor e as reflexões sobre a forma romance. 

Como sabemos, a tentativa de atestar a veracidade da história que está sendo 

contada é uma abordagem bastante comum nos romances oitocentistas. O narrador 

camiliano utiliza maneiras diversas de atingir esse mesmo objetivo. Em muitos momentos 

da narrativa, uma pequena expressão ou fala é, sutilmente, inserida, destacando o caráter 

verdadeiro do romance, como no trecho “Quatro dias depois da gloriosa que descrevi em 

face dos genuínos documentos (...)” (OEF, p.13). Há ainda, a mesma ideia nas passagens 

em que o narrador se coloca como ouvinte/receptor da história que conta: “(...) a primeira 

coisa que perguntei quando me contaram esta história foi justamente o que a moça fez ao 

dinheiro” (OEF, p.132), e, em Um homem de brios “Guilherme do Amaral assim os contou ao 

poeta; a baronesa de Amares assim os contou a Maria dos Anjos; e desta, e do poeta, assim 

os ouviu este vosso servo” (UHB, p.104). É importante destacar que esse mecanismo de 

atestar a veracidade da história possui, em Camilo, uma mão dupla. Por um lado, auxilia na 

aproximação do leitor, aumentando a confiança que este deve depositar no escritor, o que 

também é alcançado por meio dos inúmeros diálogos diretos que o narrador estabelece 

com seu interlocutor. Por outro, funciona também como estratégia para que o autor insira 
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em seu romance, discussões sobre o próprio gênero e sua função na sociedade. Nesse 

sentido, Camilo procura, em certa medida, se aproximar do leitor, estabelecendo com este 

uma suposta relação de confiança para, mais tarde, ter a “liberdade” de criticá-lo e de 

criticar mundo em que vive.  

Uma forma bastante curiosa de estabelecer esta relação é afirmar, seja por meio da 

voz de um personagem, ou mesmo de sua própria, que os romances exercem uma 

influência negativa na vida das pessoas. Em Onde está a Felicidade?, quando o narrador inicia 

sua apresentação do personagem Guilherme do Amaral “uma vítima dos romances”, 

afirma: “Os romances fazem mal a muita gente. Pessoas propensas a adaptarem-se aos 

moldes que admiram e invejam na novela, perdem-se na contrafacção, ou dão-se em 

pábulo de ridículo” (OEF, p.16). Mais tarde, em diálogo com o protagonista, o poeta 

aconselha: “Leia, mas não imite; e, a querer sair da natureza, invente alguma novidade, que 

não o comprometa com os caprichos da opinião em voga” (OEF, p.19). Se apenas 

analisarmos tais passagens, sem levar em conta a instabilidade (proposital?) do narrador 

camiliano, somos tentados a acreditar que, de fato, para o narrador (e para o próprio 

romancista) a função do romance seja apenas o entretenimento, ou como ele mesmo 

afirma nas primeiras páginas da trilogia, “(o romance) vem sempre, ou deve sempre vir, 

sacudindo rajadas e fuzilando relâmpagos” (OEF, p.01). Entretanto, contrariando esta 

ideia, em outras passagens, o narrador, como vimos, insiste em afirmar (e comprovar) que 

sua história é pautada na realidade e sua função é apenas contar aquilo que, de fato, ocorreu 

em outro tempo e/ou outro lugar. Nesse sentido, Camilo parece, em certa medida, querer 

diferenciar o seu romance, daquele em voga, ou seja, embora se espere que o romance 

funcione como simples entretenimento e que, por isso, tenha cenas arrebatadoras e 
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distantes da realidade, o seu romance não atende a esta expectativa e apenas retrata uma 

realidade prosaica (que, muitas vezes “entedia” o leitor).  

Essa ideia encontra-se melhor exposta no início do romance Um homem de brios, 

em que Camilo intitula o prefácio como “Antes de principiar”. Neste prefácio, o autor 

reflete sobre o (in)sucesso literário de seu Onde está a felicidade?, comentando que os críticos 

não o recomendaram, ou mesmo, não o leram. Aqueles (dois) que o leram até o fim, 

declararam que “o romance não acaba bem”, por uma série de questões. Segundo o 

escritor, “para estes, o romance, que visar à exactidão dos costumes, é frio, e não pode 

acabar bem. Romance sem sarrabulho é coisa triste como o dezembro em casa de lavrador 

que não matou cevado” (UHB, p.2). A partir dessa reflexão, podemos entender que há uma 

clara oposição entre aquilo que a crítica chancela como bom romance e aquilo que Camilo 

acredita ser um bom romance. É interessante perceber que, aqui, já há uma prévia 

discussão sobre o que simplificadamente chamamos de escola literária. Enquanto a crítica 

ainda se encontra presa nas ideias românticas em voga, Camilo já parece vislumbrar um quê 

de realismo em suas produções.  

Curioso é que, embora acredite e defenda em seus escritos essa ideia de pintar a 

verdade, a realidade prosaica, Camilo produz um novo romance, continuação do primeiro, 

em que, contrariando sua própria “teoria”, atende àquilo que foi solicitado pela crítica: 

constrói cenas arrebatadoras, como o encontro de Guilherme e Augusta, e um desfecho de 

tirar o fôlego do leitor, com a morte de Augusta e a loucura de Guilherme. Nesse sentido, 

Camilo parece ir contra suas próprias convicções acerca do romance apenas para atender à 

crítica que recebera.  
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Isso prova, em certa medida, que há, na configuração do mundo literário da 

época, a necessidade de se enquadrar em “regras” estabelecidas, não pelo público-leitor, 

mas principalmente pela crítica, pois é esta a responsável por fazer com que o romance 

ganhe valor. Mais tarde, será necessário refletirmos sobre o alcance dessa voz da crítica. 

Será esta voz responsável apenas por atribuir, ou não, valor simbólico à produção, ou é ela 

também que, indiretamente, influencia no valor mercadológico da obra? Ainda parece cedo 

para responder a essa questão, já que analisamos apenas um único exemplar da produção 

camiliana. Entretanto, guardemos essa importante reflexão que poderá nos ajudar a 

compreender melhor as relações existentes entre crítica-autor-leitor.  

Para finalizarmos nosso estudo sobre a trilogia da Felicidade, vale destacar os 

capítulos IX e X do romance Um homem de brios, nos quais o narrador insere um folhetim 

intitulado “Revista dum baile”, com o objetivo de reproduzir o gênero bastante produzido 

na época. Estes dois capítulos funcionam como uma espécie de microrrepresentação do 

mercado editorial, pois, por meio deles, é possível notar o mesmo movimento de 

identificação e repulsa das regras que regem o mundo jornalístico-literário.  

No início da chamada “Revista dum baile”, o narrador-folhetinista, que, é 

importante destacar, não se trata do personagem jornalista7, desenvolve uma espécie de 

teoria do folhetim, em que afirma que todos os folhetinistas devem retratar aquilo que 

presenciaram de maneira a não ofender os envolvidos e, na medida do possível, exaltá-los. 

Nesse sentido, o folhetinista não deve pintar a realidade da maneira como ela é, mas sim, 

de forma a transformá-la em algo positivo para a própria sociedade. Após esta longa 

                                                 
7 Quando nos deparamos com a transcrição do folhetim “Revista dum baile”, temos a impressão de 

que o folhetinista seria o próprio personagem jornalista, entretanto, logo fica claro que quem 

escreve é o próprio narrador-autor, já que o jornalista é personagem da narrativa folhetinesca. 
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explicação inicia-se a revista e, logo de início, somos surpreendidos pelo inverso do que foi 

apresentado há pouco pelo próprio narrador. O folhetim apresenta passagens prosaicas e 

até patéticas dos personagens envolvidos, retratando a realidade de maneira crua, sem a 

preocupação social que tal abordagem poderá causar. Essa contradição, que, com certeza, 

passara despercebida pelos olhos dos leitores da época, representa a mesma relação 

existente entre a crítica e o romance camiliano, pois embora seja esperado que se siga 

determinadas regras, o que é feito na prática se torna o oposto daquilo que é defendido.  

As reflexões até aqui desenvolvidas mostram que o mercado editorial retratado 

por Camilo Castelo Branco apresenta relações de interdependência bastante delicadas. 

Ainda que apresentadas de maneiras diferentes, seja na configuração de um personagem, 

seja nas discussões propostas pela voz narrativa, tais reflexões parecem apontar para as 

mesmas questões: como se dão as relações entre escritor, crítica e público no mercado 

editorial oitocentista? E mais ainda: há, de fato, uma relação direta entre crítica e público-

leitor?  

Por ora, terminamos o presente estudo levantando estas importantes questões. É 

evidente que para aprofundarmos nosso estudo e nos aproximarmos dessas respostas, faz-

se necessário analisarmos outras produções camilianas, a fim de observarmos se tais 

reflexões se mantêm em diversos romances ou se há alguma mudança relacionada à época 

em que a produção foi publicada. Todavia, apenas com este breve levantamento podemos 

provocar o leitor atento a buscar, nos romances camilianos que porventura vier a ler a 

partir de agora, indícios destas reflexões que, por tanto tempo passaram despercebidas por 

grande parte do público-leitor.  
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MENINOS POETAS: A VOZ DA INFÂNCIA NA NARRATIVA AFRICANA 

 

Julianny Katarine Aguiar de Oliveira 1 

Orientador (a): Tânia Maria de Araújo Lima 2 

 

 

“Eu, Julianny Katarine, do clã dos Ndengues, vou contar tal como 
aprendi com meu avô, Mestre Segundo, na presença de minhas 
duas testemunhas: o Tempo e a Palavra. Os dois, como eu, 
conhecem bem a trama que agora começa a ser desfiada. Eles 
serão por todo esse trabalho, meus fiscais e meu apoio. 
Prometendo ser fiel ao enredo traçado pelos camaradas Ondjaki e 
Mia Couto, asseguro que aqui só noventa por cento é invenção. 
Os outros dez por cento, jamais será mentira”3 
[Fala dA Griot que escreve esse texto] 
 

 

1. QUAL A VOZ DESSA TAL CONTEMPORANEIDADE? 

 
E agora o meu texto se ele trouxe a escrita? O meu texto tem que 
se manter assim oraturizado e oraturizante. Se eu perco a 
cosmicidade do rito perco a luta. Ah! Não tinha reparado. Afinal 
isto é uma luta. E eu não posso retirar do meu texto a arma 
principal. A identidade. (MONTEIRO, 1987 p. 309) 
 
 

 O fragmento do texto Eu e o outro – o invasor ou em poucas três linhas uma maneira de 

pensar o texto, do escritor angolano Manuel Rui, vem introduzir de maneira muito feliz o que 

pretendemos tratar durante toda essa conversa que agora se inicia. Por onde andará a voz 

da tradição oral africana em um mundo onde a escrita ganha status de sacralidade e o papel 

precisa ser preenchido (ainda que seja de vazios)? Que identidade é essa, que o Manuel Rui 

                                                           
1 Estudante de graduação em Letras - Habilitação Português da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), pesquisadora CNPq na área de Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa. 
2 Professora Adjunta de Literatura Africana do Departamento de Letras da UFRN.  
3 “Só dez por cento é mentira, noventa por cento é invenção”, palavras do poeta Manoel de Barros. 
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diz que não pode se perder? Haverá uma voz única e intocável permeando as narrativas 

africanas de língua portuguesa contemporâneas?  

 Trabalhar na investigação da voz nas narrativas africanas escritas hoje é desafiador, 

uma vez que a voz vai se re-configurando ao longo dos tempos e se re-significando a cada 

texto. Já não podemos dizer que a voz presente no texto africano do início do século XX 

seja a mesma dos escritos do final deste século e início do século XXI; nem que sua relação 

com a escrita seja a mesma. Se mapearmos a oralidade dentro das primeiras produções da 

literatura angolana, nos depararemos com uma voz dilacerada tal qual o corpo e nação que 

se instaurava naquele momento; uma voz que machuca, dela jorra sangue, porque ela é uma 

arma e escrever é entrar na luta. Em Moçambique, a voz do poeta Craveirinha nos faz 

repensar a alma do colonizado, nos coloca diante de outra realidade, antes omitida pelo 

colonizador; a voz é reveladora de um ser e de uma nação. Hoje, não! A luta continua, mas 

o palco do tempo é outro, e a performance da voz teve que mudar, chamando inclusive 

novos atores para a cena e tendo a escrita como uma bela maquiagem que prepara o 

contador para a apresentação do espetáculo. 

 Pensando no jogo de linguagem instaurado entre voz e escrita, veremos que a 

escrita não perde nem ganha para a fala, nem esta, a fala, perde ou ganha para a escrita. 

Pois como pensou Hampaté Bá  

 
Antes de escrever um relato, o homem recorda os fatos tal como lhe 
foram narrados ou, no caso de experiência própria, tal como ele mesmo 
os narra. Nada prova a priori que a escrita resulta em um relato da 
realidade mais fidedigno do que o testemunho oral transmitido de 
geração a geração. (HAMPATÊ BÁ, 1977 p. 182). 

 

Já não é possível afirmar que retirar da escrita o que é oral, seja retirar de um texto 

sua africanidade, pois lidamos hoje com uma voz híbrida, com uma voz que se instaura na 
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escrita e se consolida nela. A voz da tradição oral se traduziu, fazendo dessa um entre-lugar, 

retrato do próprio universo africano. A escrita é também uma forma de incluir a voz de um 

povo no sistema. 

 Partiremos agora então, para a verificação dessa voz na narrativa africana 

contemporânea tendo como foco de análise o conto O menino que escrevia versos, de Mia 

Couto e Os calções verdes do Bruno, este do escritor angolano Ondjaki. Aqui tentaremos 

propor um diálogo entre as vozes desses griots contemporâneos, vozes que se entrelaçam. 

Veremos como em Mia Couto a voz pega os desvios do dizer para encontrar o ser pelo que 

existe de infante, e em Ondjaki como os fios da voz delineiam o ser da infância, pois “Ele é 

a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é.” (HAMPATÉ BÂ, 1977, 

182). 

 

2. E COM VOCÊS, OS NOSSOS CONTADORES... 

 

2.1.  Mia Couto e seu silêncio norteador de fatos, uma voz feita de desvios 

 
Eu juntava palavras, tecendo frases e parágrafos. Rapidamente 
notei que, em vez de ler, a minha tendência era entoar como se 
estivesse perante pauta de música. Não lia, cantava, redobrando a 
desobediência. (COUTO, 2011 p. 41) 
 
No jogo com a escrita, perdi-me sempre. (COUTO, 2011 p. 43). 

 

Nascido em Beira, Moçambique, Mia Couto, é um dos escritores atualmente mais 

aclamados na literatura lusófona. De uma escrita poeticamente palpável, traz como uma das 

características principais de seu texto, desde sua obra inaugural Vozes anoitecidas, a explosão 

de uma voz por anos reprimida, uma voz que nasce do silêncio e é reveladora desse. Há em 

toda a obra de Mia Couto uma oralidade que se configura, não mais pela estrutura do texto 
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oral ou pela voz que pertence ao narrador da tradição, mas pela nova repertoriarização 

desse contador e pela moldagem da palavra oral à escrita, esta que agora se torna apta para 

a fala. 

A conversa acerca da importância da oralidade e de suas perdas e danos (ou 

ganhos) para a escrita é tema já abordado por Mia Couto outras vezes, mais 

expressivamente no livro Terra sonâmbula, onde a problemática da voz e da memória será 

amplamente discutida durante todo o livro, perpassando por ela também uma discussão 

sobre a presença da escrita para conservação da memória. 

Diante do que conhecemos do escritor, é nítido que a obra de Mia Couto como um 

todo (ou quase todo)4 apresenta-se como uma constante denúncia a história que 

escreveram sobre África e à morte dos contadores e consequentemente, morte da tradição. 

Há sempre uma necessidade de os personagens convocarem memórias adormecidas para 

escrever um novo final ao enredo; há sempre um contador a narrar a fatos que mesmo 

aparecendo de forma fragmentada são trechos de uma mesma história, vividas por um 

mesmo ser, narrador do próprio destino. 

 

2.2.  Ondjaki e seus fios do dizer, a infância ganha a voz 

 
Convoco memórias distorcidas para inventar histórias, exerço o 
direito de atribuir fala aos sonhos [...] se as cicatrizes da saudade 
saram, não sei, apenas vou reunindo vozes como brilhos num céu 
que as vezes me sucede demasiado escuro, assim vou cruzando os 
dias, inventando o tempo, tecendo as vozes, reinventando as 
impossíveis constelações. [Carta de Ondjaki à poeta angolana Ana 
Paula Tavares] (ONDJAKI, 2009 p. 184). 
 

                                                           
4 Não podemos aqui generalizar a problemática da voz, pois Despedidas, livro de poemas do escritor 
não tem como alicerce essa discussão.   
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 Ndalu de Almeida dá luz a um ndengue e põe seu nome: Ondjaki5, um lutador de 

palavras, bem à moda de Carlos Drummond de Andrade; um miúdo que vive nas ruas de 

uma Luanda dos anos oitenta investigando fatos e reescrevendo (reinventando, também) 

memórias. Guerras civis, fomes, choro e dor já não são bem-vindas a escrita desse miúdo (a 

não ser que a dor seja de saudade e o choro tenha sabor azul)6; Ondjaki veio à literatura 

para nos mostrar estórias de várias cores e sabores, mas sobretudo veio para nos mostrar o 

que faz uma criança com o tempo que rouba dela a sua infância. 

 Essa criança esquecida pela história e que ainda não tem direito a voz na tradição 

oral7, cede espaço para um moleque ousado que vive contados fatos, acontecidos tácitos e 

noturnos da infância. É possível verificar isso mais de perto através do livro Os da Minha 

rua, do qual escolhemos um conto para análise, pois nesse livro, as histórias contadas em 

fragmentos, tecidas por um menino que tem as imagens de sua rua como um grande 

tesouro8 no seu imaginário, constrói toda uma narrativa que também é de luta, apesar de 

não ser mais a mesma dos camaradas escritores que lhe antecedem. 

 A luta de Ondjaki é pela memória; é pelas cores, pelos cheiros, por um imaginário 

que não pode se perder. É também uma denúncia a essa infância roubada e, talvez por isso 

recriada de uma Angola nos anos oitenta. Poderíamos aqui dizer, que essa é uma luta 

também pessoal e intrínseca do poeta, uma vez que como já declarou em entrevista dada a 

professora da USP Tânia Macedo este livro consiste em relatos de sua própria infância. 

                                                           
5 Em umbundo significa „guerreiro‟, ou „aquele que enfrenta desafios‟ 
6 Como é possível ver na obra do autor Avó desanove e o Segredo do Soviético. 
7 Segundo Amadou Hampâté Bá, conforme encontrado no texto A tradição viva, a criança funciona 
na tradição como receptor, nunca como contador da história, pois precisa-se de um tempo de 
aproximadamente 23 anos para ser um homem “iniciado” na tradição. Em Ondjaki então, a voz da 
criança tem a mesma importância da voz do “mais velho”. 
8 Lembrando a figura do cofre descrita por Bachelard em seu livro A poética do espaço. 
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Tema este recorrente em toda a obra narrativa do autor (ainda naquelas que não trazem 

narradores infantes como o livro Quantas madrugadas tem a noite). 

 

3. NGATELETELE9... SILÊNCIO. CONTADORES ESTÃO A POSTOS...                                        

INICIAM-SE AS HISTÓRIAS! 

 

3.1.  O menino que escrevia versos – Mia Couto 

 
De que vale ter voz 

se só quando não falo é que me entendem? 
De que vale acordar 

se o que vivo é menos do que o que sonhei? 
(Versos do menino que fazia versos) 

(COUTO, 2009 p.73) 
 

Estes são os versinhos de nosso protagonista, um menino sem nome, um menino 

que escrevia versos! O acento dado ao foto do menino não ter nome, não é vã, pois os 

nomes são de extrema importância para as sociedades de tradição oral. Ao analisar o estudo 

de Louis-Jean Calvet sobre os nomes dos homens da tradição oral, entendemos a 

importância que tem o nome para a vida do ser que nasce. Ele é uma espécie de profecia 

que ao longo da vida torna-se também uma conquista: “o nome dado a uma criança é 

portador da vontade de influenciar a sorte, de conjurar os auspícios nefastos: ele é 

simultaneamente proteção e mensagem” (CALVET, 2011 p. 95), logo um menino sem 

nome, é um menino sem identidade, sem proteção e não digno à palavra. 

“- Ele escreve versos! Apontou o filho, como se entregasse criminoso na esquadra. O 

médico levantou os olhos, por cima das lentes, com o esforço de alpinista em topo de 

                                                           
9 Segundo Laura Cavalcante Padilha, quando o ouvinte escuta de um contador a palavra 
„ngateletele‟ ou „tuateletele‟, essas palavras funcionam como o nosso „era uma vez‟ preparando o 
nosso imaginário para o gozo da história. 
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montanha. - Há antecedentes na família?” (COUTO, 2009 p. 73) Para o pai, um mecânico 

que “nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias.” (Ibid.). O filho 

estava doente e precisava de tratamento; pois naquela casa, era proibido sonhar. O menino 

cresceu sendo silenciado pelo pai, que aqui acreditamos ser uma metáfora a essa 

mecanização do homem moderno, a esse ser programado, regido pelo tempo e dominado 

pela máquina. Fruto de um árduo processo de industrialização que também chegou com a 

máscara do „grande desenvolvimento‟ para os países africanos.  

O pai do menino poeta era uma máquina que “confeccionou” o filho, numa relação 

com Serafina, sua esposa, entre “unha suja, restos de combustível manchando o lençol”. 

[Ibid.] Um ditador que não aceitava a relação de seu filho com a escrita, simbolizando assim 

também o primeiro contato da tradição com aquilo que seria a “arma aniquiladora” do 

colonizador. Para nossa sorte e também sorte do menino o pai desaparece da narrativa a 

partir do sexto parágrafo, dando lugar ao diálogo entre mãe, médico e menino; como se 

ente eles conversassem a tradição, o sonho e o futuro. 

Mia Couto durante todo o seu conto nos apresentará um menino com tendência a se 

tornar um griot, pois a escrita desse menino é reveladora de uma palavra antes vivida que 

escrita, é a representação em signo de uma dor inerente ao humano, fruto do vivido. 

nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais 
desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a Palavra é 
mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à 
palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a 
palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele 
é. A própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito 
pela palavra. (HAMPATÊ BÁ: 1977 p. 182) 
 

 E segundo Isso fica-nos claro nos fragmentos de diálogo entre o médico e o menino: “- 

Dói-te alguma coisa? - Dói-me a vida, doutor”.”; “ - E o que fazes quando te assaltam essas 

dores? - O que melhor sei fazer, excelência. - E o que é? - É sonhar.”; “- Isto que faço não 
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é escrever, doutor. Estou, sim, a viver. Tenho este pedaço de vida - disse, apontando um 

novo caderninho - quase a meio.” (COUTO, 2009 p. 73 e 74). Se voltarmos aos versinhos 

do menino no início do tópico veremos que sua escrita é reveladora de sua condição “ De 

que vale acordar/ Se o que vivo é menos do que sonhei?” o menino torna-se poeta por 

“fingir a dor que deveras sente” 

Por fim, o menino encontra sua cura, que consiste na sua própria voz:  

Hoje quem visita o consultório raramente encontra o médico. 
Manhãs e tardes ele se senta num recanto do quarto de 
internamento do menino. Quem passa pode escutar a voz 
pausada do filho do mecânico que vai lendo, verso a verso, o seu 
próprio coração. (Ibid.) 
 

Poderá existir cura para a dor de um poeta? O que será de sua escrita se essa dor for 

curada? O ato do médico sentar para ouvir a voz do menino nos faz refletir que o 

problema da sociedade moderna reside na própria cura. Nem tudo que pretende salvar a 

humana, tem êxito. Loucos não são os poetas, eles apenas entrevêem o mundo, loucos 

somos todos nós, mecânicos pais de meninos poetas. Mais uma vez Mia Couto rompe a 

tradição sem abandoná-la: dar voz ao menino sem nome que faz do papel sua memória. 

 

3.2.  Os calções verdes do Bruno – Ondjaki 

 
Romina: nos últimos dias já não consigo lanchar pão com 
marmelada e manteiga, e mesmo que a minha mãe faça batatas 
fritas nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima de noite só 
sonho com os caracóis de teus cabelos tipo cacho de uva...” 
(palavras do menino Bruno, os do calção verde...) (ONDJAKI, 
2007 p. 102) 
 

 Este fragmento é o registro poético do Bruno, nosso protagonista, o menino mais 

arteiro e desordeiro da escola Mutu ya kevela; ele tem como marca registrada seus calções 

verdes “justos com duas barras brancas do lado” (ONDJAKI, 2007 p. 101) e sempre sujos 

por resultado de suas peraltices. Um dia, o Bruno chega bem diferente do modo como 

http://www.facebook.com/pages/Mutu-ya-kevela/113323608699617
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sempre chegou à escola durante os seis anos em que o nosso narrador o conhece, nesse dia 

além de mais sério e mais triste, chegou com “a pele cheirava a sabonete azul limpo, as 

orelhas não tinham cera, as unhas cortadas e limpas, o cabelo lavado e cheio de gel. Até os 

óculos estavam limpos. Tortos mas limpos.” (Ibid.) O motivo de tudo isso, tem nome: 

Romina, o novo amor de Bruno: o erotismo se instaura na narrativa, a escrita é uma 

denúncia do estado do menino e também a consolidação e nascimento do poeta infante. 

 A escrita do Bruno é um simulacro, um disfarce de sua voz e o resultado de seu 

silêncio, que nos é visível a partir de sua mudança visual; o corpo de Bruno é que é 

silenciado; para poder demonstrar o que sente ocorre nesse personagem uma mudança, 

como se falar daquele modo, da forma como se apresentava antes não fosse possível, não 

existiria validação em sua voz. Acreditamos estar aqui diante de uma sutil denúncia do 

poeta: até onde nossa fala é respeitada? Até que ponto o nosso próprio modo de ser, de 

falar de vestir-se pode ser exercido sem ter como resultado a descriminação?  

A fala individual e identitária do Bruno têm que mudar! Há aqui então uma voz 

metamorfoseada em silêncio, dialogando com o que Paul Zumthor diz: “a voz jaz no 

silêncio do corpo como o corpo em sua matriz.” (ZUMTHOR, 1997 p. 12) Essa voz é 

então uma performance de silêncio, pois se instaura no corpo, no cheiro, e também no 

abandono de antigos hábitos e  “A performance é uma realização poética plena: as palavras 

nela são tomadas num conjunto gestual, sonoro, circunstancial tão coerente (em princípio) 

que, mesmo se distinguem mal as palavras e frases esse conjunto como tal faz 

sentido.”(ZUMTHOR, 2005, p. 87). 

O silêncio que tomou o Bruno, não foi eficaz o suficiente para guardar a sua voz, 

pois entre Bruno e o silêncio havia a caneta e o papel; com esses instrumentos de libertação 

que o menino usa para romper a dor. Analisando a cartinha de Bruno perceberemos que 
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ela está totalmente estruturada no oral, apesar de ter o remetente (nesse caso, a Romina) e 

uma mensagem no corpo do texto, percebe-se nesse escrito mais uma confissão necessária 

feita ao e/ou sobre o papel do que uma carta destinada a alguém. Tanto, que há uma pane 

no menino ao ver que a professora pegou sua carta. 

A atitude da professora é uma das mais significativas em todo o conto: 

 
A camarada professora era muito má. Veio a correr e rui-se 
porque eu tinha lágrima nos olhos. Pegou na carta e rasgou tudo 
em pedacinhos tão pequenos quanto as minhas lágrimas e as do 
Bruno. A romina desconfiou de alguma coisa, porque também 
tinha lágrima nos olhos. (ONDJAKI, 2007 p. 103) 
 

O ato de rasgar carta da professora foi também o ato de romper o silêncio, o 

simulacro se desfaz, ao ponto da Romina também entender o que estava a se passar. A voz 

do menino Bruno se espalha por todos os lugares da sala com cada pequeno pedaço de 

papel. Com a morte do silêncio, o Bruno retoma sua voz primeira: “no dia seguinte, [...], o 

Bruno apareceu com a blusa dele vermelha e os calções verdes justos com duas riscas 

brancas do lado” [Ibid], o velho Bruno entra em cena novamente, mas ainda deixando-nos 

intrigados no fim do conto pois neste mesmo dia, o narrador nos fala que a Romina estava 

os olhos molhados de ternura “E o Bruno também”[Ibid]. O menino acaba a narrativa com 

um choro que intriga o leitor, o que nos faz chegar à conclusão que “De resto, também 

dizemos coisas quando não as dizemos” (ONDJAKI, 2010). 
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4. DIÁLOGOS ENTRE ONDJAKI E MIA COUTO: FIOS DE VOZES 

TECEM UMA POSSÍVEL CONCLUSÃO 

 

 A infância é um dos temas de maior de destaque nas literaturas africanas de língua 

portuguesa, especialmente em Ondjaki; ao ler este autor, facilmente encontram-se „miúdos‟ 

acompanhados de avós e/ou „mais-velhos‟, aprendendo constantemente com esses grandes 

valores humanos. Acreditamos que esse é um dado relevante para exemplificação das 

múltiplas faces da oralidade na escrita desses autores, pois os estudos em torno da voz que 

realizamos, levou-nos a compreensão de que a oralidade não pode ser vista em um texto 

através da perspectiva do erro: os textos são marcados pela oralidade por trazer um modo 

próprio de falar, uma relação entre a palavra e a memória e uma recriação do imaginário 

através da voz. 

No capítulo dois do livro Introdução a poesia oral, Zoumthor fará a precisão do seu 

objeto de estudo: a oralidade, e sobre essa afirma que “É inútil julgá-la de forma negativa, 

realçando-lhe os tratos que a contrastam com a escrita. Oralidade não significa 

analfabetismo, o qual, despojados dos valores próprios da voz e de qualquer posição social 

positiva, é percebido como uma lacuna.” (Zoumthor, 1997 p.22) Em diálogo com essa 

proposição acerca da oralidade temos a ideia sobre „o falar‟ trazida por Fanon em seu livro 

Peles negras, máscaras brancas onde afirma que “Falar é poder usar uma sintaxe, possuir a 

morfologia de uma língua, mas é, sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma 

civilização” (FANON, 1983 p. 17). Com isso, entendemos que a voz é importante para a 

construção da identidade do homem e para a conquista do seu lugar no mundo! 

Olhar para infância em África é „dar de cara‟ com a história, imaginário e 

reconstrução da memória de todo um continente! É a infância o retrato mais nítido do 
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entre-lugar, dos hibridismos do ser, não poderíamos ter chegado a lugar nenhum sem antes 

escutar as vozes dos miúdos: dá voz a uma criança, é dar poder a ela, pois a voz é fálica. A 

criança está na literatura por uma necessidade de romper um silêncio, Por isso a utilização 

da voz da criança, como uma performance escrita. 

Sobre a infância vale ressaltar aqui o fato de que tanto em Mia Couto, quanto em 

Ondjaki, a infância não será um tempo cronológico vivido por um „miúdo‟ a relembrar 

fatos; antes, ela será um lugar produzido pelos interstícios, no entre-lugar da memória, no 

„poço do ser‟ como dirá Bachelard. Será um lugar de memórias não apenas vividas, mas 

inventadas pelos autores: a infância será então um lugar dentro da casa onírica, da casa dos 

sonhos, onde imaginação se fará presente, indissolúvel da memória. 
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A PASSADA SONÉÁ E A SOCIEDADE TRADICIONAL GUINEENSE 
 
 

Jusciele Conceição Almeida de Oliveira1 
 

 

De acordo com Odete Semedo, a expressão “ouvir contar” traduz um pouco a tão 

cultivada cultura guineense de “N obi kuma – ouvi dizer”, em que jamais se sabe a origem 

daquilo que alguém diz ter ouvido. No fundo, quem diz ter ouvido dizer, ter ouvido contar, 

é na maioria dos casos o autor da passada, mas não quer assumir a responsabilidade e as 

conseqüências da passada. 

As 10 histórias de Odete Semedo, divididos em dois volumes: Sonéa: histórias e 

passadas que ouvi contar I e Djênia: histórias e passadas que ouvi contar II, neste constam os 

contos: Os dois amigos; A morte do filho do régulo; Sonéá; Kunfetu – Stória da boa nova e 

Kiston Matchu. E no Djênia: Aconteceu em Gã-Biafada; As peripécias do doutor Amison 

Na Bai; Djênia, Naquela noite e A lebre, o lobo, o menino, e o homem do pote. 

Como afirma Quintino Bagla Pã-Bunhe, a literatura oral africana tem dois papéis: 

um, educativo e outro recreativo. No que diz respeito ao primeiro, ele é marcado pela 

presença de dois intervenientes: o iniciador e os iniciados. O primeiro geralmente é um 

velho ou simplesmente um adulto com mais experiência nas coisas da vida, enquanto que 

os iniciados são na sua maioria jovens, com o desejo de conhecer o segredo das coisas que 

lhes estão à volta (PÃ-BUNHE, 2008). 

                                                 
1 Mestranda em Literatura e Cultura, do Instituto de Letras, da Universidade Federal da Bahia, sob a 
orientação da Professora Doutora Maria de Fátima Maia Ribeiro. 
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Com relação aos dois papéis do conto tradicional educativo e recreativo, a escritora 

Moema Parente Augel, no prefácio, sob o título “Persistência e resistência: a arte de contar 

de Odete Costa Semedo”, do livro Sonéá, inclui um terceiro elemento: o filosófico: 

 
Por meio de provérbios, adivinhas, estórias, fábulas, anedotas e canções, 
a vida comunitária é permanentemente alimentada, sedimentando o 
sentimento comum de pertença, tanto étnico como nacional. Todos – 
mulheres, homens, crianças, velhos e jovens – são ao mesmo tempo, 
nesses encontros, atores e público, ouvintes e contadores, cada um 
encontrando o seu espaço próprio de participação. Trata-se de um 
exercício pedagógico, mas também filosófico, de não só divertir pela 
evasão e instruir pelo exemplo, como educar pelos valores, nomear o 
bem e dizer o indizível [...] (2000b, p.08). 
 
 

Ainda segundo Moema Parente Augel, o conto tradicional é um costume próprio 

de sociedades antigas, também existente hoje em dia, embora com menor freqüência. A 

condição para essa prática, seja ela um grupo familiar, os habitantes de uma aldeia ou um 

grupo de vizinhos, é que a comunidade se reúna ao anoitecer, muitas vezes sob a fronde de 

uma grande árvore, ou no pátio da casa de algum dos moradores, para ali cantar e contar 

casos, para ouvir ou ser ouvida. Repetem-se histórias fabulosas ou relativas ao passado da 

comunidade, aguçando a capacidade de observação ou de raciocínio com o exercício de 

adivinhações e quebra-cabeças, divertindo com anedotas, alimentando assim a memória e a 

tradição coletivas, transmitindo-as de geração em geração, de boca em boca, sem 

necessidade de fixá-las por escrito (2000a, p.08). 

Esse imaginário representado pelo conto popular, na oralidade, não deve ser 

comparado com a escrita, pois este tem peculiaridades e diferenças que são impossíveis de 

se relacionar com o texto escrito, como também favorecer ou eleger critérios de valor para 

privilegiar o texto oral ou o escrito. O texto oral explora a voz, o desempenho, a 
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comunicação, o espaço, o tempo, e, principalmente, adapta-se aos elementos da cultura 

local, de onde se conta a história: 

Inocência Mata, que recebe a incumbência de assinar o prefácio “A voz escrita por 

Odete Semedo: entre a prasa e a tabanca – a modernidade do bantabá” do segundo volume, 

Djênia, em suma, diz que Odete Semedo traz desta feita é uma experiência literária que 

atualiza certo saber de uma “civilização em que o verbo oral funda a cosmogonia do Ser e 

da Vida” (2000b, p.08), tudo tecido numa obra que evidencia um compromisso produtivo 

entre a voz (da tradição) e a letra (o saber da modernidade). Isto é: constitui-se num “tecido 

textual em que se pode encontrar tanto o mero prazer da palavra literária e a aprendizagem 

cultural – textos que educam, entretanto mas que também convocam o intelecto para 

assimilar ou contestar valores essenciais e universais que são por eles veiculados” (2000b, 

p.09). 

Outro aspecto interessante da aprendizagem dos fundamentos da cultura e das 

identidades culturais e sociais, que estes contos proporcionam é visível na onomasiologia 

textual: os nomes das personagens significam para além do seu lugar no universo diegético, 

isto é, têm um alcance simbólico se tivermos em conta a relação entre o seu significado e o 

significante (2000b, p.10). 

De acordo com a própria escritora Odete Semedo, o nome próprio na Guiné-

Bissau faz parte de um enredo próprio e “corresponde, em alguns casos, a um dito, um 

agouro, uma expressão de agradecimento, um apelo ou ainda uma expectativa” (2000a, 

p.20). A autora cita como exemplos: Amison Na Bai é aquele que sozinho consegue seus 

intentos; tia Abokubim que corresponde a aquela que veio sem ter sido chamada; tio Kilin 

que quer dizer o único; Butkan que significa tocaste-me; Busnasum que corresponde a pedir 

que o deixem em paz; Bufétar Ulem é o amigo do trabalho. A personagem N bim Mansegu 
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acaba por nos mostrar que o nome não determina a personalidade; por sua vez, Nrôga 

significa aquele que pede proteção; Djángô Diôddi quer dizer o tempo urge, enquanto que o 

segredo do bem estar está consignado em Gundô Uéltáre; E uilma é aquele que veio de longe 

(2000a, p.20). 

 

A PASSADA SONÉÁ 

 

Odete Semedo publicou dois livros de histórias: Sonéa: histórias e passadas que ouvi 

contar I e Djênia: histórias e passadas que ouvi contar II, que constam de dez passadas, sendo que 

para o presente trabalho interessa-me somente o conto Sonéá, que consta no volume I. 

Neste volume, constam os contos: “Os dois amigos”; “A morte do filho do régulo”; 

“Sonéá”; “Kunfetu – Stória da boa nova” e “Kiston Matchu”. 

Segundo Moema Parente Augel, que assina o prefácio do volume I: “Persistência e 

resistência: a arte de contar de Odete Semedo”, na passada que dá título a este primeiro 

volume, a jovem Sonéá, emancipada, moderna e instruída, educada na capital, se confronta 

com a ancestralidade, personificada pelo ancião cheio de sabedoria de nome Tio Kilin, por 

ela venerado. A intenção educativa é indisfarçável, a fala do “homem grande”2 assume um 

papel normativo, próprio das histórias tradicionais, embora seja este um dos textos em que 

Odete Semedo mais expande a sua própria fantasia (2000b, p. 09). 

Sonéá é mulher estudada, ativista, feminista, mas que está ligada a sua tradição 

desde a infância. É a personagem da mulher entre dois mundos, membro do comitê de 

desenvolvimento e participante nos rituais funerários na aldeia de origem da família, que 

                                                 
2 Figura nuclear da sociedade guineense, que já viveu muito em idade. 
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participa de conferências para “mudar o mundo”, todavia baixa a cabeça e cala, quando a 

mãe fala sobre o término do seu casamento. 

A passada se inicia com Sonéá retornando de uma conferência, ironizando as 

questões teóricas para os problemas práticos sociais “Era mais uma daquelas grandes 

conferências de onde saem grandes livros cheios de grandes idéias sobre o 

desenvolvimento” (2000b, p.60), e pensa no Tio Kilin, relembrando o que ele falava sobre 

o lixo da Prasa3, sobre Nbirindolo4, onde o tio Kilin vive, e para onde ela foi para cumprir a 

tradição e aprender com o tio sobre as coisas da natureza. 

Sonéá está preocupada com um relatório que tem que escrever, quando essa “sua 

preocupação intelectual foi interrompida” (2000b, p. 61), por Ana sobrinha de Nmisa (mãe 

de Sonéá), que trazia notícias, sua mãe pedia que ela fosse até sua casa. Sonéá vai até seu 

carro, que está na porta de sua casa, e vai ao encontro de sua mãe. 

Ao chegar, encontra Nmisa retirando panos da gaveta (“panos de mortadja”5) e já 

pergunta quem morreu, pois “Sonéá conhecia aquele gesto desde criança” (2000b, p. 62). 

Apesar de ter percebido que alguém da família materna tinha morrido, o Tio Kilin, Sonéá 

estava preocupada com seu relatório, e sua mãe manda que esta se preocupe com outras 

coisas. Sonéá responde-lhe e a irrita muito, por isso acaba falando sobre a separação atual 

de Sonéá, pois esta não é mais uma “mulher casada”, segundo a tradição, por causa de sua 

preocupação com a “política”, seu engajamento. Visto que para Sonéá, o casamento era um 

sofrimento, pois seu marido a traía e aconteciam muitas brigas por causa do seu trabalho. 

                                                 
3 Em língua guineense, quer dizer cidade. Também, pode ser escrita com “ç”. 
4 Que em língua Papel, significa se recusar, que fazer?, como também pode significar o local dos 
seus antepassados. 
5 São os panos onde o morto é enrolado. 
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Essa situação é interessante, porque, mesmo sendo uma mulher engajada, Sonéá 

tenta responder à mãe, mas, como ela se sente ofendida por isso, Sonéá cala e faz o que a 

mãe manda, obedecendo à tradição, ou seja, vai para casa arrumar as coisas para ir para o 

enterro e liga para o ex-marido Mário Nasiin, pois, apesar de estar separada, a tradição 

estabelece que o marido oficial a acompanhe. Pode-se observar que Sonéá, mesmo 

ocupando um papel de destaque social, em respeito à mãe e à tradição silencia diante de 

uma situação, que te causa incomodo, e concorda com que a mãe exige. 

Ao chegarem em Nbirindolo, o defunto estava estirado numa esteira e enrolado em 

“panos de pente”6. Em volta dele estavam os parentes próximos da linhagem da mãe e do 

pai do Velho Kilin. As pessoas discutiam sobre os panos a serem colocados no defunto, 

onde e quando levar e enterrar o Velho, sendo que já tinha acontecido a cerimônia de 

lavagem do morto. Depois Tio Abdu Sonko chegou para dar a aguardente ao morto, pois, 

como irmão do pai do Velho Kilin, a ele competia dirigir o rito e realizar o ato de dar 

aguardente.  

Depois desse ritual, todos passam pela frente do defunto, fazendo vênia, como 

forma de respeito, falando-lhe coisas ao ouvido, mensagens para seus parentes que já 

partiram.  

No velório ou cerimônia tchur do tio Kilin, encontravam-se familiares, como 

também amigos da família, como Júlio e Sábado, amigos de Sonéá, que foram prestigiar o 

defunto. Esses dois personagens são interessantes porque eles estão discutindo no funeral 

                                                 
6 O pano de pente é um tecido comum usado nos trajes dos guineenses, seja na confecção das camisas 
dos homens ou nas esperas das mulheres. Mas também está presente nalgumas cerimônias 
tradicionais, como os choros e os casamentos. O nome deve-se ao instrumento com que são feitos 
esses panos, chamados pente! Um pente é constituído por quatro varas de palmeira; duas varas de 
madeira, com o formato de uma serra; uma roldana, que permite o movimento das varas; o pedal e 
o pente; a lançadeira, com um formato semelhante a uma piroga de pequena dimensão e que 
permite lançar as linhas horizontais do pano, tendo no seu interior uma canela de linha e um fio de 
vassoura que permite o rolamento da linha (MONTENEGRO, 2007). 
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“acaloradamente assuntos de eficácia e eficiência da administração, do governo, dos 

governantes e do desenvolvimento comunitário” (2000b, p.66). E o narrador da história 

complementa informando que “os Kau di tchur7 são normalmente sítios apropriados para 

discussões desse gênero” (2000b, p.66). Constata-se que os velórios na Guiné-Bissau, assim 

como no Brasil, são utilizados para conversas e discussões sobre os mais variados temas, 

destacando-se como elemento da modernidade. 

A religião católica também está presente na cerimônia tchur do tio Kilin, Sonéá 

chama sua mãe e a dona da casa8 para manifestar o seu desejo de que o padre acompanhe o 

funeral do velho. A mãe de Sonéá se manifesta contra, “Achas que o senhor padre vai ficar 

contente de nos ver a sacrificar o porco no batente da porta?” (2000b, p.67). Mas Sonéá 

astuta e muito boa com as palavras convence a mãe e a dona da casa “Ele sabe, e sabe 

também que muitos mesmo querendo não podem fugir a esses rituais. Lembra-se como 

foram obrigados a que eu fizesse a cerimônia de casamento? [...] O velho sempre acreditou 

em Nhôr Deus” (2000b, p. 67). 

Sonéá sai para conversar com o padre Pascoal da Silveira, que estava na igreja, há 

mais de 16 anos, sobre o funeral do tio Kilin. No começo, o padre não conhecia os 

costumes locais, todavia hoje “conhece todo mundo, assiste às cerimônias locais sempre 

que é chamado. [...] e foi assim que conseguiu aprender ndolo9, a língua falada em 

Nbirindolo”, (2000b, p.68). O padre faz Sonéá recordar o período que passou em 

Nbirindolo para a realização do pedido dos seus antepassados, ressaltando que ela ajudou 

muito a comunidade, com as suas leituras para os outros. 

                                                 
7 Local de cerimônia fúnebre (Cf. SEMEDO, 2000b). 
8 A mais velha das co-esposas do defunto (Cf. SEMEDO, 2000b). 
9 Cf. grafia escrita no conto. 
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No dia do funeral, antes da chegada do padre, realiza-se a cerimônia da comida, 

pela qual as mulheres-grandes10 são responsáveis e depois acontece o ritual de sacrifício dos 

animais, sendo que tudo será limpo para a chegada do padre: 

 
As mulheres-grandes fizeram a comida da cerimônia: arroz com óleo de 
palma e leite coalhado – siti ku liti durmido. Tio Abdu Sonko foi buscar o 
porco que iria ser sacrificado em honra da alma do morto e dos seus 
antepassados. O porco foi degolado e a panelinha de barro que continha 
o arroz da cerimônia foi partida no batente da porta. Depois do ritual, 
todo foi limpo, o porco foi levado para as traseiras da casa onde iria ser 
limpo e preparado para a refeição dos que estavam na cerimônia (2000b, 
p.69). 
 

Após o ritual de matança do porto, uma jovem foi enviada para chamar o padre, o 

qual estava muito interessado em saber se já tinham matado o porco, pois não queria 

esperar. A jovem o informa que “até tapamos com areia o sangue do porco que estava à 

frente da porta” (2000b, p. 70). O padre se interessa mais ainda e questiona porque o 

sangue foi enterrado e a jovem mais uma vez responde “Para o senhor padre não ver os 

restos da cerimônia, pelo menos foi o que ouvi a tia Nhalin dizer” (2000b, p. 70). O padre 

termina a conversa apressando a jovem, pois estava preocupado com a demora para 

enterrar o defunto, afinal “o velho já ficou tempo demais fora, morreu há já três dias” 

(2000b, p. 70). 

Depois da realização da cerimônia católica pelo padre, um conflito de tradições 

local versus ocidental se instala, em função do caixão, porque “uns até diziam que era muita 

pompa e mostra kurpu11 o fato de Sonéá ter mandado fazer um caixão todo forrado, quando 

o velho podia ter sido levado a enterrar enrolado na esteira tradicional” (2000b, p. 70). 

Como se pode ver um mero objeto “caixão”, pode adquirir uma importância da 

                                                 
10 As mulheres mais velhas, idosas (Cf. SEMEDO, 2000b). 
11 “Exibição”. 
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significação, que determinados signos e práticas geram para uma determinada comunidade 

ou sociedade, a perspectiva de várias leituras por esses indivíduos. 

Após todas as cerimônias, a última é aquela em que se derrama água fria na porta da 

casa do morto, “em sinal de recepção da alma do falecido” (2000b, p.71), depois disso 

Sonéá sai sem que ninguém perceba e vai para lála12, relembrar o tempo em que viveu com 

o Velho Kilin, das cartas longas cartas que escreveu para suas amigas da Prasa.  

Nesse momento, a história passa a ter um tom mais memorialístico, com a 

reprodução das cartas de Sonéá para suas amigas de infância, Djanira e Nadjinori (Dja e 

Nó). Trata-se de duas cartas, diferentemente localizadas no tempo. A primeira carta data de 

06 de setembro de 1963. Nela Sonéá fala para suas amigas como já está gostando do local e 

atribui isso ao Velho Kilin, como este comenta sobre os animais, fazendo relação entre os 

animais e os homens, e da liberdade que tem. Fala também da sua preocupação com os 

erros ortográficos que está cometendo, pois lá não estava freqüentando a escola. Como 

também, de como se sentia útil lendo para todos e se oferecendo para escrever cartas para 

outras pessoas, que também moravam na Prasa. E por fim, convida as amigas para visitá-la. 

As cartas também falam sobre as reuniões que realizam sobre ela, mas, das quais ela 

não participa, assim como dos seus questionamentos ao tio Kilin, principalmente, 

relacionados com a raiva que os mais velhos sentem da Prasa: “Ki prasa di nubdadi ... prasa di 

Deus libram! Nude ku kabalindadi fasidu kamisa di bisti”13. Esse local de desrespeito com a 

tradição. 

As conversas com o tio Kilin e Sonéá são sempre relacionando os elementos da 

natureza com o homem, pois também este era o único que conversava com ela e algumas 

                                                 
12 “Planície”, “várzea”. 
13 Aquela cidade de “Deus me livre”! Onde fizeram da maldade camisa de uso diário. 
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vezes lhe explicava o que estava acontecendo. Era a forma que o velho utiliza para 

transmitir seus ensinamentos, a educação tradicional, sempre relacionando com a natureza: 

 

Os diálogos de Sonéá com o tio Kilin são doutrinações sobre os ensinamentos da 

vida, de como as precipitações da juventude não adiam, pois as coisas só acontecem no 

tempo que têm que acontecer, que a impaciência, para ele, é o maior inimigo das coisas 

“[...] cada coisa tem a sua hora de acontecer. Tens de saber esperar, Sonéá” (2000b, p. 80). 

Em outra parte de uma conversa sobre as prenhadas14 e os remédios que os médicos 

prescrevem, mais uma vez vêm à tona a tradição e o moderno. A contraposição torna-se 

evidente entre os termos e as personagens, uma vez que Sonéá defende os médicos e o tio 

Kilin defende a medicina das plantas: 

Todas essas questões de oral e escrito, a natureza e suas relações com o homem, a 

prasa e a tabanca, a tradição e a modernidade, que foram discutidas na carta. No final da 

segunda, Sonéá fala da cerimônia malgós15, a qual ela terá que participar para satisfazer a 

determinação dos seus antepassados, depois da qual ela vai poder voltar a sua vida normal. 

“A cerimônia foi marcada para a sexta-feira próxima à tarde, e todo mundo vai estar 

presente, tantos os familiares do meu pai como os da minha mãe. Depois de tudo isso vou 

estar livre, com pena de ter perdido um ano escolar” (2000b, p. 91). 

Pela seqüência da narrativa, Sonéá não se alonga na expressão ou na análise desses 

sentimentos de lamento e de perda, que contrapõe educação escolar formal, marcada, 

portanto, por perspectivas de modernidade e tradição familiar. O outro sentimento 

expresso é de libertação, que parece sugerir privação de escolha e imposição, acrescido de 

                                                 
14 “Gestantes”. 
15 Cerimônia de casamento tradicional, que realizada entre Sonéá e o tio Kilin. 
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uma não identificação plena da mulher com aquele costume, em relação ao qual demonstra 

estar ávida por se afastar e descartar. Observa-se que, após o final da carta, a protagonista 

se despede das amigas e apenas corre para encontrar um portador na kandonga16, para levar 

a carta para suas amigas na prasa, sem maiores comentários. 

No plano do presente imediato, Sonéá adulta volta à cena com suas recordações, 

lembrando-se de que passou a ficar mais feliz e alegre, vivendo naquele lugar, porque cada 

vez ficava mais próximo o dia em que voltaria para casa. Lembra também dos ciúmes das 

noibas17 (Cf 2000b, p.91) do velho Kilin, que resmungavam “ser passadas para trás por uma 

menina de prasa, que nem falar direito a língua da tabanca sabia. Uma menina que mistura a 

língua da tabanca com a língua de prasa” (2000b, p. 91-92). As noibas tinham ciúmes da 

atenção, que era dada à uma menina, principalmente, por uma pessoa mais velha como o 

tio Kilin, como também dos ensinamentos que este estaria passando para Sonéá e não para 

uma pessoa adulta. E por tio Kilin ser uma pessoa de muita sabedoria, ignorava ou fingia 

que não se dava conta dos ciúmes de suas co-esposas, para que essa situação não gerasse 

maiores discussões. 

Somente, a partir da página 91 é que se começa a falar da cerimônia de casamento 

tradicional e do “chamado dos irans18”, costume comum, entre os guineenses, que é os 

mortos solicitarem alguma coisa dos vivos, para manter a tradição. Por Sonéá ser apenas 

uma criança, o velho Kilin entendeu que depois da cerimônia deveria deixar-la voltar para a 

prasa e viver a sua vida, retornando algumas vezes para reafirmar seus laços com seus 

antepassados.  

                                                 
16 Transporte coletivo. O mesmo termo é utilizado em Angola. 
17 Recém-casada; a mais nova das co-esposas. 
18 Espíritos dos ancestrais. 
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O velho Kilin entendeu que a sua prometida, pelos irans da linhagem dos 
seus avôs, era ainda uma criança e merecia viver a sua vida sem 
imposições da tradição, a cerimônia do casamento tradicional seria feita 
o mais rápido possível para que Sonéá pudesse voltar a prasa, pois o 
destino dela era viver lá (p.92). 
 

Chegou a tão esperada sexta-feira. Dia do casamento tradicional de Sonéá, 

“prometida” em casamento ao tio Kilin, à pedido dos espíritos dos ancestrais da família 

materna de Sonéá. Todos os animais para a realização da cerimônia foram comprados: um 

porco, uma cabra, dois galos pequenos e uma galinha poideira19 branca; uma esteira foi 

comprada pela dona-kasa de tio Kilin; um pano de tear, tingido a preto e azul-escuro, e 

aguardente também foram adquiridos. “Era uma cerimônia simples, pois não era um 

casamento como os que acontecem entre os adultos, seja ele tradicional ou de prasa. [...] Era 

um casamento para manter a tradição e acontecia sempre que os defuntos da linhagem 

materna – djorson di bariga20 – assim o exigissem (2000b, p. 93). 

Esse “chamado dos irans” era sempre “sinalizado por doença ou acidente de um 

membro de família” (2000b, p. 93), as conseqüências caso não realizassem essa vontade 

seriam “azares ou mufunesa21, que podem recair sobre os membros da família em causa, 

chegando até a morte de pessoas íntima” (2000b, p.93). 

O pedido do espíritos dos ancestrais da família de Sonéá ocorreu através do 

acidente do irmão mais velho Ndapás, único filho homem22, do casal Trupé e Nmisa Có: 

“Subiu, foi trepando no mangueiro até ter atingido o cimo, e ao tentar apanhar um dos 

frutos escorregou e caiu” (2000b, p. 94). O irmão de Sonéá não sofreu nada grave, somente 

algumas fraturas. 

                                                 
19 Galinha que põe muitos ovos. (Cf SEMEDO, 2000b). 
20 Linhagem materna. 
21 Azar, má sorte. 
22 Fidju matchu em Guineense. 
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Mas, a família ficou preocupada e resolveu procurar alguém para colocar a sorte 

para saber a origem do grave acidente. Foram até a tia Nsinta Kusungué, que logo avisou 

“Vocês deviam ter feito uma cerimônia, alguém da família deve ser enviado à tabanca dos 

vossos tuturdonas23 para tornar a raiz do djorson24, para que tudo possa correr como desejam” 

(2000b, p. 95). 

A mãe de Sonéá, Nmisa, não se conformou, porque era uma pessoa cumpridora de 

suas obrigações com os ancestrais, e procurou outra pessoa para confirmar o que tia Nsinta 

tinha dito. Tudo confirmou-se: “Um membro daquela família tinha de voltar a tabanca para 

cumprir aquilo que a tradição exigia” (2000b, p. 95). 

Apesar da revolta inicial do pai de Sonéá – “Filhos da puta, não podiam pedir cana, 

porco ou manta como sempre nos fizeram? Meu Deus, não vou agüentar isto! Esta casa 

sem minha pequena. Credo, donde terá saído esta mufunesa?” (2000b, p. 95-96) –, a mala 

protagonista foi arrumada e levada para a tabanca da sua linhagem, quase sem nenhuma 

explicação. Isto, porque a mãe convenceu o marido de que “é o destino dela e é o nosso 

destino também, por isso só nos resta ter coragem e fé. Não há-de ser nada, ela vai voltar” 

(2000b, p. 96), principalmente, por não admitir contestar a tradição. 

A cerimônia inicia-se: “Sonéá foi levada para o serku25, onde lhe foi dado o banho e 

lhe foi atada uma linha sagrada na cintura; era o elo de ligação entre ela e a tradição” 

(2000b, p. 97). Após o banho, Sonéá é sentada na esteira onde ficaria até a noite e onde 

também dormiu. A festa continuou durante a noite com muita música e dança – “o porco e 

a cabra já tinham sido abatidos e transformados em ricos manjares” (2000b, p. 97), e 

continuaria até o outro dia, com um almoço, do qual participariam dezenas de convidados. 

                                                 
23 bisavó, bisavô. 
24 linhagem. 
25 banheiro. 
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Na cerimônia destacam-se os conselhos e alertas que Sonéá recebeu de todos, 

ressaltando principalmente a falta de respeito das pessoas que vivem na cidade visto que 

“apelavam ao bom comportamento e alertavam a rapariga para os perigos que os rapazes 

representavam em todo o lado, sobretudo na prasa, onde o respeito pelos mais idosos está 

cada vez menos visível” (2000b, p. 97). A cerimônia terminou com o cântico de um grupo 

de raparigas de tabancas vizinhas, da idade de Sonéá. 

Os pais assistiram a toda cerimônia em silêncio, pois estavam ansiosos para levar 

sua filha para casa, mas foram alertados de que deveriam voltar para prasa sozinhos e só 

depois de oito dias poderiam realizar o seu desejo. Foram avisados também de que “de 

tempos em tempos, os pais de Sonéá deveriam acompanhá-la a Nbirindolo para 

cumprimentar o seu marido tradicional e cozinhar bianda di uaga na kabesa di kama26, para 

acalmar os defuntos dos seus bisavôs” (2000b, p. 98). 

Depois da realização da cerimônia do casamento tradicional, todos estavam tristes, 

porque sabiam que Sonéá iria voltar para casa dos seus pais e já tinham se acostumado com 

a presença daquela menina, que lia para todos e queria saber de tudo. O tio Kilin, como se 

estivesse se despedindo, vivia no mato com ela, terminando a passagem dos seus 

ensinamentos. Em sua última conversa com o tio e marido, Sonéá pergunta-lhe se ele não 

quer ir com ela para a prasa, para convencer as suas amigas de que tudo que ela viveu fora 

verdade, não invenção ou fantasia de sua cabeça. Ele responde com mais um ensinamento 

sobre as pessoas que vivem na prasa, em contraponto com o que se passa em Nbirndolo, 

caracterizada pela crença em costumes, princípios e valores tradicionais, vistos sob o 

prisma do ilimitado e da razão de ser dos acontecimentos e das práticas: 

                                                 
26 “Comida destinada às almas dos antepassados mortos, que se come na cabeceira da cama como 
oferenda aos mortos”. 
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É por isso que não irei contigo. Minha filha, Sonéá, lá na prasa as pessoas 
nunca acreditam em ninguém e em coisa alguma. [...] Aqui não há limites 
para acontecimentos. Qualquer coisa pode acontecer e tudo o que 
acontece tem a sua razão de ser. É difícil as coisas acontecerem por mero 
acaso, tudo tem o seu pabia27 e perdoa-se pabia de pabia28 (2000b, p. 100). 
 

Sonéá mais uma vez defende o lugar onde mora – a prasa, mas dessa vez com um 

tom diferenciado, um pouco desiludida, mais crítica acerca do local onde vive, haja vista 

que, segundo o narrador: 

Esse descrédito que existe em nós, tem a ver com o modo de vida que lá 
temos. Às vezes, procura-se não se sabe o quê. Quase todos andam 
apressados à procura, mas nem sempre os que procuram, os que buscam, 
sabem do que andam à procura e muitos sentem-se perdidos (2000b, 
p.100). 
 

O tio Kilin termina a conversa com mais um conselho para Sonéá: contar a história 

da sua vida, para quem queira escutar e ela própria não esquecer do seu passado, de onde 

ela vem: “Levarás contigo o dever de, de quando em vez, olhar para trás, reparar nas coisas 

que cá estão, para melhor entenderes o que por lá se passa” (2000b, p. 101). 

Sonéá adulta relembra os sentimentos que a invadiram naquele momento da sua 

infância – a alegria de voltar para escola e a tristeza de deixar suas novas amizades e o tio 

Kilin, seu marido tradicional e uma pessoa que ensinou-lhe a respeitar as coisas da natureza 

e da tradição. Anos depois, Sonéá re-vive um período da sua infância, refletindo sobre tudo 

que escutou do tio sobre a prasa, pensa e afirma: “Vi tanta máscara, tanto lixo ... tanta 

prostituição [...] que houve alturas em que pensei que o velho me perseguia com suas idéias 

e sua razão” (2000b, p. 103). Como se as afirmações do tio sobre a prasa, a vida, as pessoas 

fossem se concretizando na vida presente da personagem e, em especial, neste momento 

do funeral e da confirmação de diversas tradições em causa. 

                                                 
27 “porquê”. 
28 “o porquê do porquê; a razão”. 
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Em seu momento atual de reflexão, escuta um barulho e se assusta achando que é o 

espírito de seu tio, mas era Mário, seu outro ex-marido, mais recente, pois Sonéá foi 

liberada, por seu tio, de ter um “casamento de adulto”, sendo assim pôde casar 

formalmente. Conversam sobre o tio Kilin e sua relação com a natureza convencidos de 

que “ele mesmo depois de morto vai continuar nesta lála” (2000b, p. 104), como um 

momento de magia, “Uma brisa leve começou a soprar, um vento fraco, as palhas 

começaram a buliçar, dois tchinchôr29 levantaram vôo” (2000b, p. 104). 

Por fim, Sonéá vem a Mário Nasiin e fala do seu desejo de descobrir a felicidade. 

Sonéá. Demonstrando todo o ensinamento que aprendeu com seu tio e marido Kilin, 

afirma que “o segredo da felicidade, da vida, do mar... está em cada um de nós, basta 

tirarmos a máscara e sermos apenas nós...!” (2000b, p. 104). Os dois conversam sobre o 

passado, das lembranças, das mágoas, aos pedidos de perdão. A passada termina com uma 

pergunta “Seria o momento de reconciliação?” (2000b, p. 104). Uma pergunta sem resposta 

que deixa suspenso a retomada de relações amorosas, em conformidade com um novo 

contexto social, cultural e político na pós-colonialidade, que articula relações de gênero, 

tradição e modernidade, assinalados ao longo do conto. 

 

                                                 
29 “Uma espécie de passarinho”. 
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ANÁLISE FÔNICA DO POEMA O SELVAGEM DE ANTÔNIO DIARTE 

GOMES LEAL: UM COMENTÁRIO ANALÍTICO SOBRE O SEU FAZER 

POÉTICO 

 

Kellen Wiginescki1 

 

Vivo nas duras  

Regiões dos crueis indifferentes 

Gomes Leal 

 

Acostuma-me a boca a haurir um filtro infame. 

Baudelaire 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, vários e vários nomes se ergueram na literatura. De Homero a 

Gomes Leal um universo de criações foi elaborado, de modo que a crítica literária, sem 

uma boa metodologia, fica capenga, e isso porque por metodologia se entende um caminho 

pelo qual se atingirá um objetivo, muitas vezes gerando outros, mas com a certeza de qual 

algo foi minimamente alcançado. A fenomenologia vem nessa direção, não com a 

pretensão ao absoluto, pois isso é absolutamente impossível, mas com a intenção de se 

analisar determinado objeto de forma bastante rigorosa. 

O crítico literário é essencialmente aquele que analisa um objeto estético/literário, 

que visa encontrar indícios da relação do objeto com outros fatores, que busca analisar ao 

máximo a poesia em si e o seu contexto social, político, etc. Ao ser um crítico, alguém que 

                                                 
1 Mestranda em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). 
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muitas vezes disseca uma poesia, corre o risco de tratá-la como algo morto e, com isso, tal 

crítico se converteria, ao fim e ao cabo, no assassino por excelência da arte. Nietzsche, 

nesse sentido, foi bastante incisivo em seus escritos acerca da oposição arte versus ciência 

em seus escritos da juventude, como O nascimento da tragédia. O crítico-erudito se tornaria, 

enfim, o assassino da arte. O fragmento a seguir sintetiza as críticas do filósofo: 

 
Teremos ganho muito a favor da ciência estética se chegarmos não 
apenas à intelecção lógica mas à certeza imediata da introvisão 
[Anschauung] de que o contínuo desenvolvimento da arte está ligado à 
duplicidade do apolíneo e do dionisíaco, da mesma maneira como a 
procriação depende da dualidade dos sexos, em que a luta é incessante e 
onde intervêm periódicas reconciliações (NIETZSCHE, 2003, p. 27). 

 

Mas, a parte das críticas nietzschianas à crítica literária (filologia, no caso), é 

objetivo desse artigo não matar a arte, mas antes dar a ela ainda mais coloração, pois: 

 

O texto poético se torna compreensível na sua função estética apenas 
no momento em que as estruturas poéticas, reconhecidas como 
características no objeto estético acabado, são retransportadas, a partir 
da objetivação da descrição, para o processo da experiência com o texto, 
a qual permite ao leitor participar da gênese do objeto estético (JAUSS2, 
1983, p. 307). 

 

 Diante disso, o poema O Selvagem de Gomes Leal será analisado, a partir da análise 

fenomenológica que propor a leitura de um poema em três etapas: compreensão, 

interpretação e aplicação, “três etapas que podem ser descritas fenomenologicamente como 

três leituras sucessivas” (JAUSS, 1983, p. 306). 

 

 

                                                 
2 Um dos maiores expoentes, junto com Wolfgang Iser, da estética da recepção. Foi aluno de 
Heidegger e Gadamer. 
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1 – A PRIMEIRA LEITURA, A “COMPREENSÃO” 

 

 O texto poético se torna compreensível3 na sua função estética apenas no momento 

em que as estruturas poéticas, reconhecidas como características no objeto acabado são 

retransportadas, a partir da objetivação da descrição, para o processo de experiência com o 

texto. É por isso que os três momentos da interpretação hermenêutica/fenomenológica 

contribuem muitas para os estudos literários, pois buscam compreender ao máximo 

determinado objeto estético, como pode ser facilmente visualizado a partir da 

“compreensão estética do texto”. 

 É necessário elaborar a crítica – e uma crítica é sempre uma interpretação sobre 

algo, logo, uma perspectiva (bem fundamentada, obviamente) – de que se tal 

fenomenologia se restringisse apenas a primeira e a segunda leituras, poderia redundar num 

subjetivismo/idealismo característico do liberalismo clássico, que pouco contribui 

cientificamente, e em críticas a natureza elencadas por Terry Eagleton: 

 

Tal ideologia baseara-se na crença de que o “homem” era, de alguma 
forma,anterior à sua história e suas condições sociais, que dele fluíram 
como a água jorra de uma nascente. Como esse “homem” havia 
começado a existir – se ele poderia ser produto de condições sociais, 
bem como o produtor delas – não era uma questão a ser examinada 
seriamente. Ao recentralizar o mundo no sujeito humano, portanto, a 
fenomenologia oferecia uma solução imaginária a um sério problema 
histórico (EAGLETON, 1983, p. 63). 

 

 Diante disso, será feita a primeira leitura da seguinte poesia: 

 

                                                 
3 “A compreensão estética, no texto poético, está orientada principalmente para o processo da 
percepção. Remete, portanto, hermeneuticamente ao horizonte de experiência da primeira leitura, o 
qual muitas vezes pode tornar-se visível em sua coerência formal e plenitude de significado” 
(JAUSS, 1983, p. 308). 
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O selvagem 

Eu não amo ninguém. Também no mundo 
Ninguém por mim o peito bater sente,  

Ninguém entende meu sofrer profundo,  
E rio quando chora a demais gente. 

 
Vivo alheio de todos e de tudo, 

Mais callado que o esquife, a Morte 
(e as lousas, 

Selvagem, solitário, inerte e mudo, 
- Passividade estúpida das Cousas. 

 
Fechei, de há muito, o livro do Passado 
Sinto em mim o desprezo do Futuro, 

E vivo só commigo, amortalhado 
N’um egoísmo bárbaro e escuro. 

 
 

Rasguei tudo o que li. Vivo nas duras  
Regiões dos crueis indifferentes, 

Meu peito é um covil, onde, ás escuras, 
Minhas penas calquei, como as serpentes. 

 
E não vejo ninguém. Saio somente 

Depois de pôr-se o sol, deserta a rua, 
Quando ninguém me espreita, nem me sente, 

E, em lamentos, os cães ladram à lua...4 
 

 “Eu não amo ninguém. Também no mundo / Ninguém por mim o peito bater 

sente, / Ninguém entende meu sofrer profundo, / E rio quando choro a demais gente.” – 

O título do poema, O Selvagem, que poderia muito bem ser traduzido por O Bárbaro, é 

belamente – o que se torna, no mínimo, irônico – escrito por Gomes Leal nestes primeiros 

versos. A indiferença e o escárnio tornam-se sinônimos de algo universal, o que é terrível 

para qualquer pessoa que se arvore como humanista, que vê o poeta apenas constatando 

um fenômeno. 

                                                 
4 LEAL, 1875, s/p. 
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 “Vivo alheio de todos e de tudo, / Mais callado que o esquife, a Morte / (e as 

lousas, / Selvagem, solitário, inerte e mudo, / - Passividade estúpida das Cousas.” - A 

indiferença prossegue e se intensifica. Tudo isso poderia ser designado, também, pelo 

nome de “niilismo”, e é de se questionar o motivo pelo qual o poeta não utilizou essa 

expressão bastante recorrente tanto na literatura quanto na filosofia. “Alheio a tudos e de 

todo”, talvez isso seja sinônimo por excelência de um “bárbaro passivo”, o que é de se 

pensar que seja melhor que um “bárbaro agressivo”, por mais que haja o pensamento de 

Edmund Burke de que “Para o triunfo do mal só é preciso que os bons homens não façam 

nada”. 

 “Fechei, de há muito, o livro do Passado / Sinto em mim o desprezo do Futuro, / 

E vivo só commigo, amortalhado / N’um egoísmo bárbaro e escuro.” Sem futuro, logo 

sem presente, nem passado, é assim que o homem fruto da indiferença culmina. Cenário 

trágico, dramático, digno de uma pessoa que não se preocupa com a vida em sua totalidade. 

A existência, nesse caso, é desprezada, e tudo o que ela gera: “egoísmo, bárbaro e escuro”. 

 “Rasguei tudo o que li. Vivo nas duras / Regiões dos crueis indifferentes, / Meu 

peito é um covil, onde ás escuras, / Minhas pernas calquei, como as serpentes.” – Todo 

resquício de sonho e idealismo é abandonado. Rasga-se o passado, as leituras. Diante das 

“duras regiões dos crueis indifferentes” só sendo uma serpente para sobreviver. 

 “E não vejo ninguém. Saio somente / Depois de pôr-se o sol, deserta a rua, / 

Quando ninguém me espreita, nem me sente, / E, em lamentos, os cães ladram à lua...” – 

Solidão, indiferença, portanto, ausência de sentido: ambientes que reinam nessa poesia de 

Gomes Legal. Ladrar à lua talvez seja sinal de desespero, de abandono, de vazio, de 

frustração, de mesmice, enfim. 
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 O Selvagem reflete, dessa forma, tantos aspectos existenciais que entorpecem 

o leitor. E também a sua métrica é fascinante, envolvente: há diferença entre sílabas átonas 

e fônicas; existe ênfase dos sons contínuos, da primeira estrofe que remetem ao andar mais 

lento do animal, o que muda na segunda estrofe, com um ritmo mais rápido, como se 

iniciasse uma corrida, um galope. Constam nessa poesia também sons contínuos 

representados em seguida por nasais e fricativos, que implicam lentidão para o primeiro, e 

sussurro, angústia e cólera para o segundo. E o que dizer das rimas? ABAB – que ganham 

uma contínua progressão, uma contínua angústia. Tal estilo de rima  

 

permite a divisão do tema e a constituição de uma rica unidade sonora, 
na qual a familiaridade dos sons e a passagem dum sistema de rimas a 
outro ajuda ao mesmo tempo o envolvimento da sensibilidade e a 
clareza da exposição poética (proposição, conclusões) (CÂNDIDO, 
1996, p. 20). 

 

 Além disso, a tonacidade em sons nasais ou de vogais fechadas remetem a idéia de 

lamento e continuidade. Ainda em relação à sonoridade, estas são explosivas, próprias a 

qualquer idéia de choque. Observa-se particularmente em todo o texto o tom duríssimo, 

áspero representado pelas consoantes explosivas. 

 

2 – “A INTERPRETAÇÃO”, A SEGUNDA LEITURA 

 

 “Eu não amo ninguém. Também no mundo / Ninguém por mim o peito bater 

sente,” – um homem sem um amor é morto, sem sentido. A falta de um interesse vital 

motiva o aniquilamento do sujeito em relação ao meio. “Ninguém entende meu saber 

profundo, E rio quando chora a demais gente.” Sem afeto o homem se lança à indiferença. 
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 “Vivo alheio de todos e de tudo, / Mais callado que o esquife, a Morte / (e as 

lousas, / Selvagem, solitário, inerte e mudo, / - Passividade estúpida das Cousas.” – 

Indiferença, sussurro, angústia, cólera, tudo se mistura na desagregação dos valores. 

Selavagem, barbárie: desagregação dos valores. 

 “Fechei, de há muito, o livro do Passado / Sinto em mim o desprezo do Futuro, / 

E vivo só commigo, amortalhado / N’um egoísmo bárbaro e escuro.” Ser egoísta torna-se 

uma conseqüência dos absurdos da existência, se não há ninguém por mim, logo, por que 

devo estar ao lado de alguém?! 

 “Rasguei tudo o que li. Vivo nas duras / Regiões dos crueis indifferentes, / Meu 

peito é um covil, onde, ás escuras, / Minhas pernas calquei, como as serpentes.” O 

egoísmo se converte em serpente, nada mais natural: de indiferente a supressor do 

diferente, eis o sentido de muitas coisas na vida: conversão em selvagem. 

 “Eu não vejo ninguém. Saio somente / Depois de pôr-se o sol, deserta a rua. / 

Quando ninguém me espreita, nem me sente, / E, em lamentos, os cães ladram à lua...” – 

A noite se torna companheira do solitário. A relação entre o sujeito e a noite, por sua vez, é 

recorrente em diversos poetas, como Baudelaire, que, por sinal, exercerá grande influência 

em Gomes Leal. 

 A segunda leitura traz à cena muitos elementos de continuidade à primeira leitura, 

mas inova no sentido de que a cada leitura um horizonte novo, e muitas vezes mais rico, se 

levanta. Seu objetivo é responder dúvidas da primeira e dar andamento interpretativo ao 

texto. Dupla rigorosidade, eis a sua intenção, e isso porque: “A interpretação de um texto 

poético já sempre pressupõe a percepção estética como compreensão prévia; só deve 
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concretizar significados que parecem ou poderiam parecer possíveis ao intérprete no 

horizonte de sua leitura anterior” (JAUSS, 1983, p. 308). 

  

3 – LEITURA HISTÓRIA 

(...) se ocupa com a interpretação de uma obra de acordo  

com as premissas válidas na sua época. 

(JAUSS, 1983, p. 312). 

 

O autor da poesia O Selvagem, Antônio Duarte Gomes Leal, é filho de João Antônio 

Gomes Leal e de D.ª Henriqueta Fernandina Monteiro Alves Cabral Leal, nasceu em 

Lisboa, na freguesia da Pena, em 6 de junho de 1848. Era filho natural de um simples 

empregado da Alfândega Grande, que veio a morrer relativamente novo, deixando alguns 

meios de fortuna. Mas não parece ter chegado a casar e a legitimar os filhos: o poeta e 

Maria Fausta. A avaliar pelas pessoas que testemunharam o batizado – desde a mulher que 

levou a criança ao colo e que não tinha apelido (Inês Perpétua Rosa, casada, da Rua Nova 

dos Mártires), até ao padrinho da Rua dos Correeiros, talvez comerciante – era uma família 

da classe média. O pai, que morou no Rossio, no prédio onde é hoje o café Chave de 

Ouro, mudou para casa sua na Rua do Sol ao Rato, - o que fazia com que Gomes Leal, 

autor das Claridades do sul e depois instalado noutra Rua do Sol (à Graça), brincasse com os 

amigos sobre essa mútua perseguição topográfica entre ele e o astro... (VITORINO, 1942, 

p. 12). E é válido destacar ainda que “Gomes Leal, desde os seus primeiros poemas, 

contribui justamente para essa “modernização” da poesia portuguesa, retomando, de certo 

modo, as raízes do nosso romantismo” (MACHADO, s/d, p.108). 

Já no que concerne a aspectos literários, marcado por características românticas, 

Gomes Leal faz uso do recurso à adjetivação dum personagem/personalidade. Essa 
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característica é latente nos românticos, e a obra Os sofrimentos do jovem Werther (1774), de 

Johann Wolfgang von Goethe, é exemplo basilar para ilustrar essa idéia. Assim sendo, é 

próprio ao romantismo o individualismo e o recurso ao sofrimento, Noite na taverna (1855), 

de Álvares de Azevedo, é bastante expressivo. Diante dessas considerações, a crítica a Leal 

incorre nessa esteira. 

É interessante destacar, ínterim, que Gomes LEal é alguém que não se esgota numa 

só escola literária, seja simbolismo, realismo ou romantismo. Pelo contrário, atinge um 

leque imenso de combinações. O que acontece, contudo, é que Charles Baudelaire5 será um 

autor bastante decisivo ao longo de toda sua obra. 

 

Há hoje uma concordância geral em considerar Les Fleurs du Mal como 
uma das fontes vivas do movimento poético contemporâneo. Uma 
primeira linhagem, a dos artistas, iria de Baudelaire a Rimbaud, depois 
aos últimos aventureiros. Embora aproximativo, este ponto de vista é 
aceitável. Pela ousadia quase desesperada de suas ambições, pela 
fulgurante beleza de alguns de seus poemas – sem falar na atração de 
suas figuras – os grandes líricos da segunda metade do século XIX 
exercem ainda um feitiço ao qual é difícil escapar. Contudo, quem 
quisesse procurar as origens da poesia de nosso tempo e marcar o 
sentido profundo de suas tentativas deveria remontar além de 
Baudelaire, de Hugo, de Lamartine, até ao pré-romantismo europeu” 
(RAYMOND, 1997, p. 11). 

 

Baudelaire é considerado um dos precursores do Simbolismo (que tem grande 

ênfase na subjetividade, no transcendental, na musicalidade, e se opõe ao Realismo, ao 

Naturalismo e ao Positivismo do período). De Baudelaire, por fim, As flores do mal (1857)6 é 

expressiva e digna de ser citada. 

 

                                                 
5 Nasceu em Paris em 9 de abril de 1821 e morreu na mesma cidade em 31 de agosto de 1867. 
6 Aborda aspectos sobre a decadência, o amor, o erotismo, o exílio, etc. 
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FLORES DO MAL 

I - A Destruição 

Sem cessar ao meu lado o Demônio arde em vão; 
Nada em torno de mim como um ar vaporoso; 
Eu degluto-o a sentir que me queima o pulmão, 
Enchendo-o de um desejo eterno e criminoso. 

 

Toma, ao saber o meu amor à fantasia, 
A forma da mulher, que eu mais espere e ame. 

E tendo sempre um ar de pura hipocrisia, 
Acostuma-me a boca a haurir um filtro infame. 

 

Ele conduz-me assim longe do olhar de Deus, 
O peito a repartir-se de morna exaustão, 
Pelas terras do tédio, infinitas, desertas, 

 

Para depois jogar os torvos olhos meus 
Ascorosos rasgões e feridas abertas, 

E os aparelhos a sangrar da Destruição! 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Como visto ao longo do presente artigo, o universo literário abrange um universo 

vastíssimo de interpretações. A fenomenologia hermenêutica, nesse sentido, vem no 

sentido de dar sustentação teórica, lançar luzes ao fenômeno estético, tão abrangente e 

complexo. O poema O Selvagem, longe de ter sido plenamente analisado, até porque a 

apreensão de toda a realidade é impossível7, foi contemplado no horizonte das três leituras 

propostas por Jauss, o que certamente suscitará, naqueles que estudam Gomes Leal, mais e 

mais interpretações, pelo fato de que essa metodologia não é restritiva, no sentido de que 

                                                 
7 Uma poesia, até pelo fato do artista ser sempre alguém além do seu próprio tempo, não pode 
nunca ser interpretado por completo, o que também não significa um relativismo que nada 
acrescenta. 
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um estudo suprime outro, e ainda porque, muitas vezes, nos encontramos: “N’um egoísmo 

bárbaro e escuro.” 

O fato que permanece, todavia, é que O Selvagem encontra-se além dessa tipologia 

analítica. Com isso chega-se à seguinte ideia: é necessário o rigor científico em matéria 

literária, contudo se este for um fim em si mesmo a arte corre sérios riscos de ser apenas 

uma lei física a ser interpretada8 e, como afirmou Nietzsche, o recurso à introvisão seria 

fundamental, para que ela – a arte – não morresse. 
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sentido em que está o que as ciências da Natureza pretendem trazer à luz do dia. Muitas das 
realidades ou relações que ele põe a descoberto não são invisíveis, ou o são apenas no sentido de 
que elas “cegam os olhos”, segundo o paradigma da carta roubada caro a Lacan: penso por exemplo 
na relação estatística que une as práticas ou as referências culturais à educação recebida” 
(BOURDIEU, 2003, 30-31). Não se trata, é válido esclarecer, de afirmar que o crítico literário trará 
à cena toda a intencionalidade do artista, mesmo porque esta, em sua totalidade, não lhe é dada a 
resgatar. Mas o que Bourdieu traz é de grande importância, pois delimita de forma excepcional o 
campo teórico não somente do sociológico, mas, ao fazer referência ao sociológico, permite 
estender a todo pesquisador das ciências humanas. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5656.pdf
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O MELODRAMA E A CONSTRUÇÃO DA MULHER NA MINISSÉRIE “OS 

MAIAS” 

 
Kyldes Batista Vicente1 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A imagem da mulher na literatura é desenhada com cores fortes: são damas 

cercadas de paixões, tormentos, poder, submissão e mistério. Algumas vezes mostrando 

como a figura da mulher esteve acompanhada pelo estigma da submissão ao homem e a 

seu poder, outras vezes como essa mulher conseguia formas de subverter essa submissão.  

Pensando nessa figura a partir das crenças medievais, passando pelos contos das 

bruxas e das fadas até que na Idade Moderna e Contemporânea a imagem da mulher se 

transmutará conforme suas lutas históricas, mas continuará a fecundar e engendrar 

mulheres poderosas. 

A literatura portuguesa nos apresenta figuras de mulheres que transitam entre anjo 

e demônio. Desde seus primórdios na época medieval nos traz à luz mulheres fortes e 

decididas que continuam a transgredir as leis do mundo rompendo as barreiras dos seus 

próprios campos religiosos, filosóficos e mitológicos. Essa relação de transgressão em 

relação ao homem e às leis masculinas faz surgir um movimento duplo: pode levar o 

homem à ascensão ou a uma derrocada trágica. A literatura nos traz exemplos de homens 

que pelas mulheres crê ou descrê, assassina ou morre. 

                                                           
1Mestre em Letras e Linguística (UFG), aluna do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Cultura Contemporâneas – Doutorado (UFBA), professora de Literatura Portuguesa (Unitins). 
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A relação de Portugal com a figura feminina é contraditória. Na Idade Média, ela 

era submissa ao homem e a Deus. Ao homem pelo corpo e a Deus pelo espírito. Essa ideia 

continuou sendo cultivada por muito tempo e a literatura nos traz esses exemplos. No 

entanto, é também na Idade Média que Portugal é criado pelas mãos de uma mulher: D. 

Teresa, filha de D. Afonso VI que, ao receber como dote o que é hoje o Norte e o Centro 

de Portugal, dá início a divisão entre Portugal e o reino de Leão. E é dela o filho que será o 

primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques. Também é por causa de uma mulher, D. 

Maria Pais Ribeiro, que a literatura portuguesa começa a ser registrada. A Cantiga da 

Ribeirinha é dedicada a ela, por Paio Soares de Taveirós. 

Mais tarde, no reinado de D. João I (1385-1433), D. Filipa de Lencastre, rainha 

virtuosa, dará educação esmerada a seus filhos D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique, que se 

tornaram famosos por seus descobrimentos e feitos naquele país. Depois, no reinado de D. 

João II (1481-1495), o teatro português nasceria pelo estímulo de uma mulher, D. Leonor. 

Ao deixarmos a história e fixarmos nosso olhar na literatura vamos perceber que a 

figura feminina vai sendo desenhada, na maioria das vezes, por mãos masculinas. No 

desenho, elas vão surgindo com nuances do tempo em que são desenhadas: musas, 

idealizadas, românticas, no embate com a realidade. Esta última característica é a que 

iremos nos ater para mostrar como Eça de Queirós representou as mulheres no romance 

Os Maias (1888) e como Maria Adelaide Amaral as transpôs para a televisão na minissérie 

homônima exibida em 2001. 

Eça de Queirós procurou mostrar em seus textos a sociedade portuguesa do século 

XIX. No romance Os Maias procurou censurar a vida política, econômica, artística e 

familiar portuguesa, levando Edmundo Moniz (1993, p. 19) a afirmar que 
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Todos os romances de Eça, desde O Crime do Padre Amaro até A 
ilustre casa de Ramires, têm Portugal como local dos enredos. Descrever 
a vida portuguesa, da cidade e da província, foi o que sempre imaginou 
desde que iniciou sua carreira de romancista e propôs ao seu editor a 
publicação das Cenas da vida real.  

 

A produção literária queirosiana apresenta tipos humanos produzidos pela 

sociedade de Portugal e entre as personagens vamos encontrar mulheres construídas com o 

objetivo de causar certos desconfortos na aristocracia portuguesa. A mulher aparece 

desenhada acompanhando um dos principais temas da literatura queirosiana, o amor 

proibido.  

Para Monica Rector (1999, p. 152), Eça de Queirós constrói em seus textos 

―mulheres interditas‖, cujo motivo seria sua própria condição biográfica: Amélia (de O 

Crime do Padre Amaro) apaixona-se por um sacerdote; Luísa (de O Primo Basílio) infringe 

o sacramento do matrimônio; Genoveva (de A tragédia da Rua das Flores) comete incesto; 

Joana Coutinho (de A Capital) envolve-se em um amor lésbico e Maria Eduarda (de Os 

Maias), que por cujo amor incestuoso por Carlos Eduardo, seu irmão, pune-os com a 

separação definitiva. 

No estudo sobre o incesto em Eça de Queirós, Moniz (1993) apresenta uma 

discussão sobre as tramas que envolvem os relacionamentos amorosos ou afetivos. Ao 

apresentar, naquele texto, um estudo sobre o incesto em A tragédia da Rua das Flores 

realiza uma análise acerca de como é figurada a mulher nos textos queirosianos a partir de 

uma abordagem psicológica e biográfica. Para este autor, a vida de Eça de Queirós 

apresenta fortes reflexos em sua obra literária, pois o autor viveu grande parte de sua vida 

afastado de figuras femininas. Após seu nascimento, foi criado por outros parentes, pois 

seus pais não eram casados. Depois que se casaram, mesmo assim Eça não foi viver com 
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eles e os irmãos. Já adulto, um fato marca a vida do autor: intenciona casar-se com uma 

prima, mas o tio entende que seria incesto e proíbe o matrimônio. Eça, então, iria se casar 

mais tarde com Emília de Castro Pamplona. É audacioso afirmar que as mulheres interditas 

dos romances queirosianos vieram de sua experiência de vida com as mulheres. No 

entanto, não podemos perder de vista de que a produção de um artista possui reflexos de 

suas práticas sociais. 

A seguir queremos apontar algumas discussões acerca de algumas mulheres 

presentes na minissérie Os Maias, especialmente a figura da mãe e da amada/irmã, porque 

podemos encontrar traços do melodrama na construção da minissérie ao ser inspirada na 

obra de Eça de Queirós. 

 

1. A MÃE (E A AMADA/IRMÃ) N’OS MAIAS 

 

 Em seu livro sobre o melodrama, Silvia Oroz (1992) elabora uma discussão acerca 

da mulher nas narrativas melodramáticas. Para ela, a figura da mulher neste gênero está 

relacionada com o tipo de amor na qual a personagem está envolvida: o amor homem-

mulher e o amor-sacrifício. O primeiro tem como objetivo o matrimônio; e o segundo está 

relacionado com os laços filiais e fraternais. Para a autora, ―O amor-sacrifício filial erige a 

figura da mãe como síntese de que qualquer sacrifício é justificável em prol do bem-estar de 

um filho, entendendo-se este bem-estar como ascensão social‖ (1992, p. 51).  

Com relação a este aspecto, no romance em análise o narrador põe em discussão 

esta ideia quando descreve a relação entre Maria Monforte e o filho Carlos Eduardo. Por 

outro lado, reforça a ideia na relação de Maria Monforte com a filha, evidenciada na carta 

deixada por ela a Pedro, quando de sua fuga com o italiano: ―É uma fatalidade, parto para 
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sempre com Tancredo, esquece-me que não sou digna de ti, e levo a Maria que me não 

posso separar dela.‖ (QUEIRÓS, 2001, p, 39). 

Segundo Oroz (1992, p. 60), são seis os arquétipos de mulher no melodrama: a 

mãe, a irmã, a namorada, a esposa, a má e/ou prostituta e a amada. A imagem da mãe que 

se sacrifica pelo filho está ligada a imagem do sofrimento da Virgem Maria por Jesus 

Cristo. É uma figura mítica da sociedade judaico-cristã, cujos valores são indiscutíveis. 

Segundo a autora, (p. 60-1), ―A mãe resguarda a ordem patriarcal e representa os valores 

materiais – a locução ‗matéria‘ vem de ‗mater‘: mãe -; e é ela quem funciona como 

continente afetivo. [...] A mãe converteu-se na figura que dá continuidade ao grupo 

familiar, em meios à dispersão de seus membros [...]‖. 

Quando, no romance Os Maias, a figura de Maria Monforte surge, simbolicamente, 

na figura de Maria Eduarda, tem início o esfacelamento da dinastia da família Maia. Família 

que trazia a grandeza simbólica do passado, de antepassados que, na imagem de Afonso, 

representavam a ressurreição da pátria e da família. A chegada de Maria Eduarda a Lisboa é 

uma chegada sebastianicamente esperada por Carlos que aguardava a mulher perfeita, linda, 

e tinha certeza que ela chegaria para ele. Por outro lado, é uma mulher que surge como 

uma incógnita: trazia os nomes Calzaski, MacGren e Castro Gomes, nomes que 

procuravam esconder uma mãe indesejada. 

No primeiro encontro entre Carlos e Maria Eduarda ela é vista por ele no Hotel 

Central, aonde vai a um jantar oferecido por Ega em homenagem a Jacob Cohen. Neste 

mesmo jantar, Carlos é apresentado a Alencar, figura importante no desenrolar do romance 

entre Pedro e Maria Monforte e que, no romance, é o responsável pela notícia da suposta 

morte da filha de Maria Monforte (a minissérie dá a Vilaça esta função). O encontro com 
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Alencar faz Carlos lembrar-se de sua mãe e de quando soube toda a verdade. Tais fatos 

interligam, simbolicamente, a volta da mãe na figura da irmã (QUEIRÓS, 2001, p. 243): 

 
De sua mãe não ficara nem um daguerreotipo, nem sequer um 

contorno a lápis. O avô tinha-lhe dito que era loira. Não sabia mais nada. 
Não os conhecera; não lhes dormira nos braços; nunca recebera o calor 
da sua ternura. Pai, mãe, eram para ele como símbolos de um culto 
convencional. O papá, a mamã, os seres amados, estavam ali todos — no 
avô. 

Baptista trouxera o chá, o charuto do Alencar acabara; e ele 
continuava na chaise-longue, como amolecido nestas recordações, e 
cedendo já, num meio adormecimento, à fadiga do longo jantar... E 
então, pouco a pouco, diante das suas pálpebras cerradas, uma visão 
surgiu, tomou cor, encheu todo o aposento. Sobre o rio, a tarde morria 
numa paz elísia. O peristilo do Hotel Central alargava-se, claro ainda. 
Um preto grisalho vinha, com uma cadelinha no colo. Uma mulher 
passava, alta, com uma carnação ebúrnea, bela como uma deusa, num 
casaco de veludo branco de Génova. O Craft dizia ao seu lado: Très chic. 
E ele sorria, no encanto que lhe davam estas imagens, tomando o relevo, 
a linha ondeante, e a coloração de coisas vivas. 

Eram três horas quando se deitou. E apenas adormecera na 
escuridão dos cortinados de seda, outra vez um belo dia de Inverno 
morria sem uma aragem, banhado de cor-de-rosa; banal peristilo do 
hotel alargava-se, claro ainda na tarde; o escudeiro preto voltava, com a 
cadelinha nos braços; uma mulher passava, com um casaco de veludo 
branco de Génova, mais alta que uma criatura humana, caminhando 
sobre nuvens, com um grande ar de Juno que remonta ao Olimpo: a 
ponta dos seus sapatos de verniz enterrava-se na luz do azul, por trás as 
saias batiam-lhe como bandeiras ao vento. E passava sempre... O Craft 
dizia: Très chic. Depois tudo se confundia, e era só o Alencar, um 
Alencar colossal, enchendo todo o céu, tapando o brilho das estrelas 
com a sua sobrecasaca negra e mal feita, os bigodes esvoaçando ao 
vendaval das paixões, alçando os braços, clamando no espaço:  

Abril chegou, sê minha! 

 

A partir das circunstâncias que se desenrolam, Maria Monforte torna-se a 

responsável por levar seus filhos a caminhos sem saída, seja pela fuga com a filha, seja pela 

ocultação da identidade dela. Com isso, leva seus filhos a um tabu supremo: o incesto. 

Toda confusão começa com a fuga com o italiano, a confusão de nomes e o nascimento de 

uma segunda filha que, ao morrer, leva Afonso a pensar ser sua neta. 
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Um elemento importante refere-se ao fato de Maria Eduarda não ter conhecimento 

de seu verdadeiro sobrenome e nem de seu verdadeiro pai. O que ela conheceu foi um pai 

austríaco. Esses elementos também vão alimentando a possibilidade de os irmãos nem 

suspeitarem do parentesco. Convém lembrar que, segundo Oroz (1992, p. 63) a irmã é a 

continuidade da mãe na ordem das atividades domésticas, cujos laços sanguíneos conferem 

um caráter sublime e predestinado às relações familiares. Maria Eduarda é, então, a 

continuidade de Maria Monforte: elas chegam à família Maia para desestabilizá-la, causando 

paixões avassaladoras, em tempos diferentes. Somente D. Afonso é capaz de prever os 

acontecimentos, que na análise dele, parecem espelhados: Carlos, ao envolver-se com uma 

mulher casada (Maria Eduarda) faz relembrar a condição de Pedro, quando a mulher fugiu 

com o italiano. 

A minissérie traz a figura de Maria Monforte (Marília Pera) a Lisboa de forma 

paulatina: primeiro pela presença de Maria Eduarda, que chega como Vênus que remonta 

ao Olimpo; depois pelas cartas enviadas à filha; posteriormente quando as lembranças da 

filha sobre a mãe são retomadas para explicar a Carlos sua vida; a seguir a chegada de 

documentos sobre a identidade de Maria Eduarda e, finalmente, para selar o destino de 

Carlos Eduardo e Maria Eduarda, com sua presença em Lisboa e no Ramalhete. Maria 

Monforte volta para concluir o esfacelamento da linhagem dos Maias, iniciado com a fuga 

dela com o amante e a filha. 

A Maria Monforte que retorna a Lisboa na minissérie anos depois é caracterizada 

como uma mulher em decadência, doente, vivendo dos favores do amante da filha, 

Joaquim de Castro Gomes. Esta aparência está relacionada à reafirmação da culpa, já que 

Maria Monforte assume a responsabilidade por todos os desatinos e privações sofridos pela 

filha. Além disso, é a portadora da notícia que destroçará, definitivamente, a vida dos filhos. 
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A decrepitude física, a miséria e a doença em estágio avançado colaboram para a 

composição da função desta personagem que está com a voz trêmula, o olhar vazio e um 

véu atrás do qual ela se esconde ou pretende esconder seu passado. 

A preocupação da equipe de produção da minissérie com a construção de uma 

personagem que no texto matriz não existe (no romance Maria Monforte morre e manda a 

carta comprovando a identidade de Maria Eduarda) foi importante para a caracterização, 

como pode ser notado no depoimento da atriz Marília Pêra, no sítio Memória Globo: 

 
Houve um primeiro encontro com ele [Luiz Fernando Carvalho] para 
falar sobre aquela figura muito interessante que é a Maria Monforte. A 
Beth Filipecki, que é uma figurinista extraordinária, e Marlene Moura, 
uma excelente visagista, já tinham essa figura, com o cabelo meio 
desgrenhado, a cara muito branca, a boca meio borrada, o olho meio 
borrado, o olho azul estatelado de quem está tuberculoso, a respiração 
difícil. Foi uma figura que me agradou. Eu me ligo muito na forma. 

 

Seguindo nossa discussão acerca das mulheres, tomamos agora por análise o 

arquétipo da amada que, no melodrama, é elaborado a partir de imagens como a 

fragilidade, a ausência de passado e a periculosidade, já que leva o homem a desgraças. É, 

para Oroz, a visão patriarcal da mulher perfeita e Maria Eduarda surge na primeira visão de 

Carlos como uma ―deusa‖ e que, aos poucos, vai conduzindo-o a um universo cada vez 

mais perigoso, cujos indícios e presságios da tragédia são ignorados pelos amantes. 

No caso da narrativa em questão, a irmã é também figurada como a amada. Ou 

melhor: primeiro é vista como amada e depois sacralizada como irmã. O arquétipo da 

amada está associado ao amor romântico, cujos elementos estão presentes na literatura 

queirosiana. As ações das mulheres n‘Os Maias são conduzidas pela sensibilidade extrema, 

pela visão demasiada emocional do mundo, a síndrome sentimentalista e idealista da 
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mulher, enfim, efeitos de comportamento que advinham da educação romântica, das 

leituras românticas, da música romântica. 

Não podemos deixar de notar a semelhança do nome das três figuras femininas 

centrais que parecem apontar para que todas elas sejam fatais aos homens da família Maia – 

Maria Eduarda Runa, Maria Monforte, Maria Eduarda – todas Maria e, a primeira e a 

última Maria Eduarda. A morte é o destino de todas elas: as duas primeiras fisicamente e a 

última psicologicamente. Há ainda que acrescentar a similitude física entre Carlos e Maria 

Monforte, percebida por Maria Eduarda; e a semelhança de caráter de Afonso e Maria 

Eduarda, sugerida por Carlos quando vê que Maria Eduarda é tão bondosa como o avô. 

 

2. AINDA OUTRAS MULHERES NA MINISSÉRIE 

 

 Ao ser transposto para a televisão, o texto queirosiano sofreu alterações que 

atenderam aos influxos do meio televisivo. Os romances A Relíquia e A Capital trouxeram 

ingredientes para estabelecer quebras na dureza da tragédia sofrida pelas personagens de Os 

Maias. Trata-se de, conforme a roteirista,  

 
[...] de um respiro, um núcleo de humor, mas de humor popular, um 
núcleo farsesco, facilmente apreendido, para o público respirar e ter 
fôlego para seguir adiante com o drama da história principal... Acontece 
que o humor de Os Maias era muito sofisticado, inalcançável para o 
grande público. Era necessário algo mais popular, mais saborosamente 
simples. Encontrei isso na Relíquia e na Capital. (AMARAL citada por 
MINÉ, 2002, p. 115). 

 

Este núcleo farsesco era também composto por mulheres significativas. 

Comecemos pela Titi, a tia de Teodorico, cuja carolice serviu ao romancista para desenhar 

o cenário do beato Portugal do século XIX. Para este esboço, contou com a estratégia do 
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grotesco e do absurdo. A minissérie procura trilhar esses caminhos a partir do desempenho 

da atriz Myriam Muniz. A beatice também será foco, na minissérie, na elaboração da 

personagem Terezinha e de sua mãe; e também da crítica à educação de Pedro pelo Padre 

Vasques. 

Carregando outras características, a personagem D. Maria da Cunha, vivida por Eva 

Wilma, é uma personagem que surge nesta minissérie como uma interlocutora de D. 

Afonso, alguém que trará ao telespectador informações que permitam melhor compreensão 

sobre o passado da família Maia. Esta personagem é a amiga, a companheira, a que traz 

sempre a visão de que o amor vence os obstáculos das diferenças sociais e da tolerância. 

Esta parece desempenhar, no melodrama, um papel de mãe bondosa (para Pedro e para 

Carlos) ou esposa (para D. Afonso). 

Por outro lado, assemelhando-se ao arquétipo da má, D. Maria da Gama, vivida por 

Ariclê Perez, apesar de também cumprir uma função importante na forma como alimenta o 

espectador com informações, possui características um pouco mais malévolas, 

preconceituosas e hostis. Características parecidas possui a governanta Miss Sarah. Sempre 

está a queixar-se de Lisboa, do calor, a comentar o romance de Maria Eduarda e Carlos, 

embora não possuísse os valores puritanos que parecia ter. A Condessa de Gouvarinho e 

Raquel Cohen parecem apresentar características semelhantes às constantes à D. Maria da 

Gama. 

Em uma figuratização da prostituta, Encarnación conquista a simpatia do 

espectador pela forma de lidar com a dignidade e com a generosidade. Torna-se irresistível 

aos olhos de Teodorico, levando-o a tornar-se refém de Adelino. Nos primeiros capítulos 

da minissérie, Maria Monforte também será apresentada como a prostituta, dada a 

exacerbada sensualidade, aos decotes arfantes e ao sorriso escandaloso. A minissérie 
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mostrará um comportamento excessivo de Maria Monforte também dos saraus e reuniões 

em sua casa em Arroios. Não podemos deixar de comentar aqui a associação inevitável 

entre a imagem da brasileira e o imaginário do europeu sobre as brasileiras. Imaginário este 

em constante realimentação a partir das telenovelas brasileiras veiculadas no exterior. 

 

PARA FINALIZAR 

 

 Alguns críticos afirmam que Eça de Queirós é muito cruel no desenho das 

mulheres de seus romances. O que se pode notar é que a literatura queirosiana pretende 

apontar fragilidades de uma sociedade em decadência, de um país em decadência. Não 

seriam apenas as mulheres que teriam a prerrogativa da crueldade de Eça, mas indivíduos 

advindos de um tempo e de um espaço. 
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VIAGEM ONÍRICA EM DIA DE CHUVA: O PASSEIO POR UMA ESTÓRIA 

ABENSONHADA 

  

 

Laís Naufel Fayer Vaz1 

Orientadora: Profa. Dra. Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Secco 

 

 

Se, quando eu lia um livro, meus pais me houvessem permitido visitar a 

região nele descrita, julgaria ter dado um passo inestimável para a 

conquista da verdade (PROUST, 2002, p. 19) 

 

 

 

Pretendemos, aqui, falar sobre uma viagem que ultrapassa os limites espaciais, 

físicos e se instala na questão cultural. Acreditamos ser esse o tipo de viagem mais 

interessante na literatura, visto que conhecer lugares, de fato, implica conhecer seus 

costumes e tradições, muito mais que belos cenários. É isso o que propõe Mia Couto no 

conto „Chuva: a abensonhada‟. O autor nos põe em contato com dois personagens 

opostos: o jovem narrador e Tia Tristereza.  

O narrador simboliza o pensamento da cidade, da racionalidade, positivista que, 

afastado das tradições, criou outra identidade. Ao passo que Tia Tristereza, a “velha tia que 

se aceita interior, toda ela vestida de casa” (COUTO, 1996, p. 45) representa a pureza da 

tradição. A oposição cidade X interior é posta em questão a partir da visão de mundo 

desses dois personagens. 

                                                           
1 Estudante de graduação da Faculdade de Letras – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
E-mail: laisnaufel@gmail.com 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2089 

 

 Enquanto o menino olha da janela a chuva que cai há três dias, Tia Tristereza 

arruma a casa para receber as águas, após o longo período de seca. Se para o jovem a chuva 

é assunto do clima, para a Tia, é recado dos espíritos. Ele se preocupa com a quantidade de 

água que desce, mas, para Tristereza, a água não esqueceu os modos de tombar, “a água 

sabe quantos grãos tem a areia. Para cada grão, ela faz uma gota” (COUTO, 1996, p. 44).  

 Ao ler esse conto, viajamos pelo pós-guerra moçambicano. No entanto, não um 

tempo de desesperança e mágoas, mas, nas letras de Mia Couto, somos levados a um 

tempo de sonho e crenças. Conhecemos Moçambique, então, pelo olhar desses 

personagens singulares que se encontram na multiplicidade da cultura africana.  

 Os saberes da tradição dão à Tia certezas que o narrador, vindo da cidade, tendo 

contato com ciências e tecnologias, não tem. Ela “mostra outros entendimentos 

meteorológicos” que a sabedoria do rapaz “não pode tocar”. Sendo assim, o jovem tem 

perguntas e dúvidas que seus conhecimentos „de cidade‟ não dão conta das respostas que 

ele precisa, enquanto que a tradição pura não se contamina dessas preocupações.  

 Para Mia Couto, “uma das obrigações do escritor africano é estar disponível para, 

em certas circunstâncias, deixar de ser escritor e não se pensar africano”(COUTO, 2005, 

p.59). Isso significa que os autores devem se aceitar mestiços, com identidades formadas 

pelo contato intercultural, sem tornar suas literaturas exemplo de uma África singular e, por 

isso, inexistente.  

 O jovem narrador embora distante da tradição, compartilhando de outros 

costumes, entende a beleza e a importância dos conhecimentos de Tia Tristereza. Ele 

entende que, para ela, o mundo não é maior do que o que lhe chega às mãos e sua 

metafísica é simples e completa, respondendo a qualquer questão que se ponha, enquanto 
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ele está sempre à janela, buscando o horizonte, sempre adiante, buscando respostas, seu 

mundo é vasto.  

 Esse narrador é, a nosso ver, um exemplo do que seria um escritor, africano ou 

não. Temos, aí,  uma identidade formada que se abre a novas experiências, que respeita tais 

crenças e não nega sua importância. O escritor também espreita à janela - “não é onde a 

casa sonha ser mundo?” (COUTO, 1996, p. 45) - , observando vidas e cenários que se 

transformarão em relatos literários de culturas múltiplas.  

 No fim, o menino cede ao pedido da Tia, veste a roupa limpa que ela havia 

separado, caminha pela chuva já fraca, não sacode o casaco porque os pingos da chuva dão 

sorte e o conto termina com a visível compatibilidade entre tradição e “modernidade”.  

 A literatura de Mia Couto pára à janela para observar quem pára e passa, trazendo 

histórias, esperanças e sonhos vindos de longe ou perto. Assim, ser de interior,  como Tia 

Tristereza, ou da cidade, como o protagonista, é se dispor a conjugar os saberes de mundos 

distintos. Essa é a moral da história.     
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AL BERTO, “SUSPENSO NESTE FIN-DE-SIÈCLE”1 

 

Leonardo de Barros Sasaki2 

 

Uma pergunta central orienta este ensaio sobre o poeta contemporâneo Al Berto 

(1948-1997): por que “O Medo”?; dito de outra maneira: por que, na contramão do 

convencional “poesia reunida”, “toda poesia”, o poeta escolhe como selo de sua obra 

poética tal título? Isto parece alertar que, independente da perspectiva sob a qual se quer ler 

este autor, o medo é elemento incontornável. 

Trata-se da poética de quem “atravessou a vida com o nome do medo”. Tal 

sentimento, como tentamos abordar noutro lugar (SASAKI, 2011), se desdobra em 

múltiplas facetas ao longo da obra (medo do eterno devir identitário e do fragmentarismo; 

do intransponível desencontro amoroso e da solidão; da dor e da doença; e, o último deles, 

da morte).  

Elevá-lo a componente matricial na construção de sua identidade poética mostra o 

quanto esta interiorizou uma mundividência orientada, nos termos de Zygmunt Bauman, 

pela vulnerabilidade – “o mundo está cheio de perigos” – e pela insegurança – “haverá 

pouca ou nenhuma chance de fugir ou se defender” (2008, p. 9). Há um forte senso de 

inescapável catástrofe. Dirá Al Berto: “enquanto lá fora o mundo continua a segregar 

desastres” (p. 273) e “vivo no alerta permanente dum acidente que varra o que está 

precariamente vivo e o que está morto e abandonado” (p. 368).  

                                                           
1 Fica este texto dedicado à professora Annie Gisele Fernandes, leitora destacada de António 
Nobre. 
2 Mestrando em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). Bolsista da FAPESP. 
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O medo, desta maneira, expõe um sentimento trágico da vida, tomado por um 

pessimismo fatalista, por uma visão desastrosa da existência e, consequentemente, por 

certo desânimo e apatia. 

Ora, as características acima listadas são, ipsis litteris, aquelas com que José Carlos 

Seabra Pereira retrata o “espírito e temas da poesia decadentista e simbolista” no já célebre 

Decadentismo e Simbolismo na Poesia Portuguesa. Detenhamo-nos nesta espécie de linhagem 

poética, para não apenas expormos o arcabouço teórico da aproximação que desejo, mas 

também para sinalizar críticos que, se não nos sugeriram diretamente o tema, confirmaram 

nossas leituras e a incitaram neste sentido.  

Para afastar qualquer dubiedade, as referências ao Modernismo que faremos a 

seguir interessam, primeiramente, para estabelecer um nexo diacrônico, ou seja, para 

postular que o sentimento decadentista perdurou/perdura para além dos limites tomados 

pela historiografia da literatura e, em segundo lugar, especialmente, por uma noção de crise 

que me parece interessante na leitura de Al Berto. 

Dito isto, gostaríamos de lembrar como as diversas análises do Modernismo como 

objeto histórico não se furtam considerar a herança da movimentação literária finessecular. 

Ainda que por demais restritivo (BERARDINELLI, 2007, pp. 17-41),  Hugo Friedrich 

(1991) assentava a lírica moderna em três franceses da época: Baudelaire, Rimbaud e 

Mallarmé. C.M. Bowra (1954), atendo-se ao que chamou “the heritage of symbolism”, 

parte da triangulação Baudelaire-Verlaine-Mallarmé, para ensaios individuais de poetas 

como Rilke, Valéry, Yeats, etc. Este mesmo corpus de Bowra, em The Truth of Poetry de 

Michael Hamburger (1996), concentra-se nos capítulos em que se discute o uso de 
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“máscaras” como poética e a construção de mitologias pessoais com o status de um credo 

estético.  

Matei Calinescu (2006), em Five faces of modernity, talvez seja o que mais 

aprofundadamente procura rastrear a gênese da noção moderna de decadência, passando 

em revista pelas concepções de Nietzsche, Marx, Adorno e de outros pensadores europeus. 

O autor destaca as diferentes cargas valorativas imputadas ao “decadentismo” – ou o 

“estilo decadente”. Lembra que a noção de que o decadentismo seria um produto 

conforme à ideologia burguesa nasceu da crítica marxista russa de caráter mais ortodoxo, 

incapaz de perceber a complexidade das ideias atreladas ao tema. Como exemplos de 

superação desta análise mais estreita, Calinescu cita os casos de Adorno e da crítica literária 

italiana, que, dada sua tradição, se viu compelida a manejar um conceito mais sofisticado de 

decadentismo. Em ambos, decadência aparece diretamente ligada a uma “consciência da 

crise”:  

decadence no longer appears as a poisonous manifestation of „bourgeois 
ideology‟ but, on the contrary, as a reaction against it and, moreover, as a 
deep and authentic awareness of a crisis to which no easy (or even 
difficult) solutions can be prescribed. (2006, pp. 210-211) 

 

Na crítica portuguesa, o nome em que mais diretamente nos fundamentamos para 

esta aproximação de poéticas é o de Fernando Pinto do Amaral. Em seu O mosaico fluido, 

sob a etiqueta neo-decadentismo, o crítico – e vale a longa citação – refere-se à 

dimensão finessecular de alguma de nossa poesia recente, na qual 
sentimos um mal-estar vital, um desconforto surdo e penetrante que 
talvez um dia venha a fazer desta curiosa geração [a dos anos setenta] 
não a da presença, mas a da ausência – ou seja, tomando abrigo sob esta 
imensa Ausência anunciada pela modernidade, deixou de limitar-se à sua 
estéril proclamação, procurando encontrar linhas de fuga pessoais que se 
vêm organizando pela via do recurso à precariedade de pequenas e 
fragmentárias presenças (1991, pp. 51-52; grifos do autor) 
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Pinto do Amaral, em outra oportunidade, vai buscar as relações possíveis entre um 

dos poetas que mais assimilou o ethos decadentista na lírica portuguesa, Mário de Sá-

Carneiro, e seus pares surgidos nas décadas de 1970 e 1980. Al Berto, especificamente, 

figura no ensaio associado aos ambientes de ruína e a “algum narcisismo” em uma obra 

que “também sabe ganhar o relevo de uma dilacerada confidência intersubjetiva, 

desocultando aspectos biográficos que a tornam uma revelação confessional” (1990, p. 

242). 

E. M. de Melo e Castro, num pequeno capítulo do Livro de releituras e poiética 

contemporânea, procura localizar “a presença e legibilidade de Garrett na poesia portuguesa 

nos dois fins de século” (2008, p. 144). Perguntava-se o crítico em que termos se poderia 

ler Garrett sob uma perspectiva contemporânea e, para esta indagação, Melo e Castro 

lembrou os versos de “um jovem grande poeta português, há pouco falecido” (id., p. 146) – 

falava de Al Berto. Sequer discutimos o mérito das intersecções por ele levantadas, 

interessa-nos guardar esta proposta de aproximação entre os fins de século, na qual uma 

das pontas é nomeadamente Al Berto; a outra, o espírito decadentista português aqui 

circunscrito nas obras de Camilo Pessanha e António Nobre. Desta forma, pretendemos 

contribuir para a leitura crítica de Al Berto, associado, dentro da tradição, a Cesário Verde, 

pela vivência da cidade e do prosaico, a Fernando Pessoa, pela dramatização do sujeito, e a 

José Régio, por sua “literatura viva”. 

Aproveitamo-nos, então, como ponto de partida, do poema também citado por 

Melo e Castro: 

combinara o encontro no limite deste século 
onde nenhum homem dorme no limiar do dia  
e o sonho se desfaz sob a nocturna incerteza  
 
um raspar de veia reacende lumes 
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ilumina o turvo sangue os caminhos e a casa  
onde pararam todos os relógios  
 
quanto tempo para erguer a cabeça?  
quem nos exterminará? no fim deste século  
acordarão homens no outro lado da manhã?  
 
que vestígios permanecerão desta reclusão?  
e a morte existirá ainda  
para além do ínfimo estremecer deste corpo? (p. 506) 

 
Atentamo-nos primeiramente ao uso do marco temporal, cuja expressão –  já 

cristalizada na tradição literária em fórmula francesa – serve a este artigo como mote 

primeiro: “já não me prendo a nada / mantenho-me suspenso neste fim de século” (p. 

543)3. A noção de que o fim do século XX sinalizava também um momento de declínio era 

constitutiva dessa poesia e aparece, no poema, explicitada na interrogação: “quem nos 

exterminará?” Como aponta Carlos Reis, há uma veemente “vivência do fim”: “ao fim do 

século junta-se o fim da modernidade, convidando a um culto da negatividade” (2005, p. 372; 

grifos do autor)4. O sujeito poético se questiona quanto à natureza deste momento limite 

que experimenta: será o fim de um ciclo e haverá, portanto, o seu recomeço, o “outro lado 

da manhã”? A noção temporal cíclica é posta através da oposição noite/dia. A “noctura 

incerteza” é componente da intransponível “noite do mundo” (p. 323) em que vive o 

indivíduo – no que tanto a noite quanto a incerteza relacionam-se negativamente com o 

medo. 

                                                           
3
 Passamos apenas a indicar o número da página para os poemas de Al Berto. Todas as citações 

provêm da quarta edição de O Medo. Assim também procederemos nas obras Clepsydra de Camilo 
Pessanha e Só e Despedidas de António Nobre. Todas as referências constam da bibliografia. 
4
 Não interessa neste momento a discussão sobre a terminologia modernidade/pós-modernidade. 

Só gostaríamos de anotar que, mesmo à luz dos novos conceitos – tais como sobremodernidade, 
hipermodernidade ou modernidade líquida –, o que está em jogo é uma mudança no paradigma 
social cujo termo “modernidade” já parecia imprecisamente descrever. 
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Ainda sobre o poema, interessa demorarmo-nos em dois tópicos – o dos “vestígios 

da reclusão” e o “dos sonhos desfeitos”. Ambos estão ligados: trata-se daquele que, 

recolhido, isolado, entrega-se ao tédio e a apatia de viver. 

A ideia do insulamento se faz bastante presente nos poetas do fim-de-século e está 

ligada a uma espécie de inadequação do sujeito perante o mundo. Em António Nobre o 

título de sua primeira publicação, Só, já é indicativo disto. Vale a menção, neste sentido, do 

artigo de Edson Nery da Fonseca (1995), no qual o autor lembra, ao recolher diversos 

exemplos de motivos monásticos na poesia de Nobre, que monachós em grego queria dizer 

solitário. Isto remete ao título, Eremitério, que Al Berto escolheu para o grupo de poemas no 

qual se inclui este que analisamos. 

Seabra Pereira comenta que “o cepticismo globalizante do homem decadente 

revela-se o grande responsável pela sua recusa de agir e sobretudo, de realizar-se 

socialmente”. (1975, p. 277). A partir desta solidão ou, melhor posto, desta condição 

solitária, o Eu encontra poucas ou nenhuma esperança de qualquer tipo de comunhão. Há 

um sentido de desistência bastante pungente, aquele dos “sonhos desfeitos”, convertido, 

em certos momentos, em desdém para com a vida. Chegam-nos estes versos de Al Berto: 

“sem fascínio, sem projetos, sem esperança; amavamo-nos” (p. 229), “anoitece ou 

amanhece, tanto faz” (p. 133) ou “inclino-me para o pano deste século / recomeço a 

bordar ou a dormir / tanto faz / sempre tive dúvidas de que alguma vez me visite a 

felicidade” (p. 307). Sobre eles, é interessante notar a nova referência ao fim-do-século e a 

repetição da expressão “tanto faz” que reforça a noção de languidez e desalento, da qual 

este soneto de Camilo Pessanha é também ilustrativo – citamos este excerto: “Dorme 

emfim sem desejo e sem saudade / Das coisas não logradas ou perdidas // O barro que 
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em quimera modelaste / Quebrou-se-te nas mãos. Viça uma flor, / Pões-lhe o dedo, ei-la 

murcha sobre a haste...” (p. 126). Todas as coisas que na vida se constrói estão fadadas à 

destruição, à erosão do tempo. 

A consciência da – e sobretudo a atenção para – a passagem do tempo põe o sujeito 

a lamentar sua incapacidade de reter o que quer que seja. Como exemplo cabe a bastante 

aludida interrogação de Pessanha: “Imagens que passaes pela retina / Dos meus olhos, 

porque não vos fixaes?” Não nos furtamos a repetir estes já deveras repetidos versos pela 

interessante ligação que cremos existir com as referências fotográficas em Al Berto. No 

poema “Quase luz nenhuma”, conclui o poeta: “ (...) o receio / de mais tarde olhar as 

fotografias e já não sentir / pulsar no papel vida nenhuma” (p. 322); ajuntaria também este 

terceto: “o mundo que te rodeou continua inaudível e perdido / apodrece nas fotografias 

arrumadas dentro da gaveta / debaixo da roupa engomada” (p. 334). A limitação que 

impede o homem de deter o tempo e reter as coisas estende-se até mesmo ao artifício para 

fixação de imagens, a fotografia. 

Neste sentido, o perfil mais narrativista da poesia pós-70 vai ao encontro de uma 

maior expressão da temporalidade que é fruto de uma preocupação melancólica com o 

tema. Isto também notou Rosa Maria Martelo naquilo que a crítica chamou de „olhar do 

alegorista‟, sobre o qual pretendemos comentar mais adiante. 

Ainda neste campo temático do pantha rei, incluiríamos, como bem apontou Pinto 

do Amaral, as imagens de ruína frequentes tanto nos decadentistas quanto em Al Berto – 

estão neste grupo os poemas “Lusitânia no bairro latino” de Nobre (“Um dia, os castelos 

caíram do Ar” (p. 74) e “Quando” de Pessanha (“Quando se erguerão as setteiras, / Outra 

vez, do castello em ruina?” (p.94). Al Berto, em entrada do dia 5 de abril de O medo, 
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registra: “os pássaros esconderam-se nas casas arruinadas. as cidades apodreceram, estão 

cobertas por corrosivos bolores, desmoronam-se, e a erva cresce pelos terraços em cimento 

rachado.” (p. 373) Esta imaginária em Al Berto ganha uma sobreposição eloquente com o 

corpo – citamos agora a entrada do dia 14 de junho: “o corpo arruinado caminha de 

vislumbre em vislumbre, à procura dalguma repousante eternidade” (p. 231). Neste sentido, 

esta aproximação mais direta entre o sujeito e a ruína faz parte, no plano da expressão, de 

uma estratégia discursiva que difere Al Berto dos decadentistas: enquanto nestes, consoante 

a uma poética de investimento na metáfora e no símbolo, a expressão se dava de forma 

mais oblíqua – especialmente em Pessanha; naquele, existe uma ponte comunicacional mais 

clara e, portanto, menos centrada na espessura discursiva do poema – o que novamente a 

coloca no campo da alegoria.  

Falávamos do “corpo arruinado”: esta fixação pela ruína, por assim dizer, está 

imbuída de um pessimismo fatalista que se infiltra em toda a obra albertiana assim como 

serviu de fundo aos poetas do XIX. Nestes, a visão de mundo de extração 

schopenhaueriana tinha a vida como sofrimento, tal qual nos versos de Pessanha: “Depois 

das bodas de oiro / Da hora promettida / Não sei que mau agoiro / me anoiteceu a vida... 

(p. 91)”. Os primeiros versos de cada quadra deste poema, se aproximados, resumem o 

sentimento de paralisia do sujeito: “Temo regressar...” “Nem quero prosseguir,” e “Nem 

ficar, e morrer:” 

Em Al Berto, encontram-se versos que também dão conta do homem que viu suas 

“bodas de oiro” esvanecerem: “dizem que a paixão o conheceu / mas hoje vive escondido 

nuns óculos escuros / senta-se no estremecer da noite / enumera o que lhe sobejou do 

adolescente rosto” e mais adiante conclui “à beira-mar envelheceu vagarosamente / sem 
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que nenhuma ternura nenhuma alegria / nenhum ofício cantante / o tenha convencido a 

permanecer entre os vivos” (p. 516). Qualquer que seja o caminho escolhido, senão o da 

morte, o que se reserva ao sujeito é o sofrimento. 

Sobre este movimento, Seabra Pereira anota que “se o poeta não se dá conta, ab 

initio, da natureza maligna da vida, vem sempre a retratar-nos a precipitação desastrosa que 

não pôde depois iludir e a condição decaída, sofredora ou carecente, que perduravelmente 

tem de suportar” (1975, p. 269-270). 

Se este é o destino inelutável do poeta, não é de se estranhar, qual indicado, os 

momentos de paralisia, de abulia, como este de Al Berto: “os amigos partiram à procura de 

melhor sustento / só ele permaneceu aqui sentado / com o peso duma mão sobre a testa 

contempla / o saudoso poldro crepuscular”5 (p. 540). Chega-se muitas vezes à sensação de 

que o sujeito, especificamente este sujeito, foi marcado por uma sina infausta. Exemplos os 

achamos em Nobre – logo em “Memória”, na alusão às moiras e no verso “Ai corre o seu 

fado! a culpa não é sua” (p. 52) –; em Pessanha – “Nem sei de onde venho, / que azar me 

fadou?” (p. 112); e ganham eco em Al Berto – “um astro ininteligível e de órbita difícil 

guia-me” (p. 12). 

A vida, sob esta perspectiva, vai esvaziando-se de sentindo, convertendo-se em 

fardo, cerceando mais e mais qualquer esperança. Isto parece sintetizado no 

questionamento de Al Berto: “que destino nos revela a mão sem linha da vida?” (p. 517). 

Ainda que plausível, tomar a morte como resposta seria tautológico e resolveria 

parcialmente a questão. A morte não é a única dimensão da não-vida; é preciso aqui 

considerar a experiência da dor e da doença, a qual comentaremos. 

                                                           
5
 Acrescentamos que os motivos crepusculares, como este “poldro”, por sua evanescente sugestão, 

foram muito caros aos decadentistas como está dito no já bastante conhecido “Plainte d‟Autome” 
de Mallarmé. 
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O caso de António Nobre é paradigmático neste aspecto. Morto pela tuberculose, o 

poeta menciona a sua condição: “Nunca na Terra se viu nada assim! / Minha vida mudou-

se de repente. / A tosse veio... vós sabeis o fim.” (p. 423). Não se trata, contudo, apenas de 

uma doença física, mas extensível ao espírito: “e o que eu tenho é, apenas, uma Tísica 

d‟Alma” (p. 255). 

Seabra Pereira registra a dinâmica das “personalidades adoecidas” dos poetas 

finesseculares, tanto para fins de testemunho pessoal, quanto para verbalizar uma realidade 

experimentada por todos – o que o crítico chamou de “estatuto colectivo da degeneração”. 

É plausível entender a poesia de Al Berto, “doente no milênio que finda” (p. 486), nesta 

dupla chave: do particular e do coletivo. A primeira instância, através do cruzamento de 

biografemas, diz respeito à contração do HIV em inúmeras referências ao corpo 

contaminado e à “peste” - termo atualizado, enquanto metáfora, na epidemia da AIDS, 

como percebe Susan Sontag (2007, 112). A segunda pode ser lida tanto nos termos mais 

amplos – no concernente à pobreza da experiência, à falência dos laços sociais e outros 

problemas da contemporaneidade –, quanto em termos mais pontuais – como crítica à 

realidade portuguesa especificamente. 

Sobre isto, o paralelo com Nobre pode novamente ser evocado: ambos são poetas 

lembrados (e também já criticados) por seu narcisismo. Justifica-se a lembrança – não a 

crítica – dada a grande maioria de poemas centrados no próprio sujeito. Não se pode 

ignorar, no entanto, o soneto de Só que assim termina: “Nada me importas, País! seja meu 

Amo / O Carlos ou o Zé da T‟reza... Amigos, / Que desgraça nascer em Portugal” (p. 

196). Al Berto, por sua vez, nos fala do “amargo sabor deste país contaminado” (p. 326) 

experimentado nos duros versos: “e conheci o imutável bolor do rectangular país / a 
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histérica península / o buraco onde coalhou o pressagioso nevoeiro de Quibir” (p. 344-

345).  

Consideramos pertinente retomarmos a “consciência da crise” antes referida. 

Parecem-nos bons exemplos de que o narcisismo estético é parte de uma escolha ou 

programa poético e que, portanto, não significa impassibilidade aos problemas políticos e 

sociais como demonstram os momentos acima citados. Não se quer dizer que o poeta 

assumidamente outorga-se a função de porta-voz do seu tempo; é, contudo, justamente 

pelo recolhimento, pela sondagem íntima que os dramas do indivíduo são também os 

dramas de seu momento histórico – e repetimos aqui a repetir a argumentação de Adorno 

sobre a lírica moderna. 

Ademais, é de se interrogar até que ponto este chamado narcisismo converte-se 

efetiva e plenamente em expressão de um sujeito referencialmente localizável. A opção por 

corruptelas dos próprios nomes, Al Berto e Anto, constitui indício da edificação de uma 

persona poética, do deslocamento entre autor e obra – dizemos deslocamento e não ruptura, 

para deixar claro. A crítica de Nobre fala tranquilamente da “reformulação mitogenésica da 

própria vida” (PEREIRA, 2004, p. 175). Al Berto vê-se, por sua vez, na encruzilhada 

contemporânea entre o desejo de inscrever-se no texto e a consciência da impossibilidade 

disto. É deste movimento tensionado, desta luta interna na tentativa de construir-se 

textualmente que nasce a obra albertiana: “os corpos de Alberto e Al Berto vergados à 

coincidência suicidaria das cidades” (p. 11). 

Se até então as aproximações temáticas foram procuradas, tencionamos agora tratar 

de procedimentos poéticos, como último tópico desta abordagem. O embaralhamento dos 

limites entre vida e arte operado por estes dois poetas os levam a certas opções discursivas 
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interessantes. O tom popularizante de Nobre, sua tentativa de mimetizar o linguajar 

regional são elementos que reforçavam este teor mais referencial, mais afetivo da poesia e 

serviam ao propósito de construção do sujeito poético. Fazemos tais considerações por um 

prisma contemporâneo, à luz das tendências estéticas observadas em vários países e em 

vários campos da arte nas décadas de 1970 e 1980. O caso da poesia portuguesa é 

exemplificativo, sobretudo nas proposições do poeta e crítico Joaquim Manuel Magalhães 

com seu “regresso ao real” – entendido, grosso modo, com um maior investimento no 

significado, no tom sentimental, no poder referencial e na faculdade comunicativa da 

palavra. Al Berto esteve em consonância com esta produção e a levou muitas vezes ao 

paroxismo, como na hibridização diarística de O Medo, incluso, aliás, na reunião de seu 

“trabalho poético”. 

Assim, o gesto diarístico pode ser pensado sob duas perspectivas: em sua condição 

marginal e em sua condição fragmentada.  

Quanto à marginalidade, ele corrobora o pendor já comentado para a irrealização 

social. Evocamos a reflexão contemporânea de Nora Catelli no que ela chama de “posição 

feminina”: “en la marginalidad del diario íntimo, situación fantasmagórica de escritura que 

podemos caracterizar como femenina” e, continua ela, “colocarse en posición femenina, al 

menos el los textos, es una fatalidad, um destino no deseado o mal soportado. Es um 

síntoma, no uma elección” (2007, p. 56) 

A segunda, também neste sentido, revela um sentido de perda, de fragmentação 

irreconciliável, o que Rosa Maria Martelo chamou, a partir de Walter Benjamin, de olhar do 

alegorista, este colecionador de fragmentos, de ruínas, que atende “à procura de uma 
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expressão (a alegoria) que nos mostre até que ponto caminhamos „acima de nada‟” (2007, p. 

105). 

É justamente neste sintoma de que nos fala Catelli e no olhar de que nos fala 

Martelo que a nós nos parece estar caracterizado este ethos decadentista, em que se percebe, 

para mais uma vez repetir, uma forte consciência de crise daquele que – e concluo com os 

verso de Al Berto – “já não dorme nem se lamenta / nem prevê maior desastre: escrever 

um diário / e envelhecer” (p. 540). 
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"UM OUTRO TEMPO DE INCÊNDIOS": VIAGEM, ESPAÇO E MEMÓRIA EM 

LUNÁRIO, DE AL BERTO 

 

Leonel Isac Maduro Velloso (UERJ)* 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 
aqui te faço os relatos simples 
dessas embarcações perdidas no eco do tempo 
cujos nomes e proveito de mercadorias 
ainda hoje transitam de solidão em solidão ( Al Berto – Salsugem) 

 

Segundo o antropólogo Paul Virilio, em O espaço crítico, não há nenhuma reflexão 

sobre a característica vetorial da “espécie transumante que nós somos”, sobre o nosso “ser 

do trajeto”. Virilio defende que o ser, e, por conseguinte, a identidade se constrói no 

espaço através do deslocamento, da viagem. Sem este trânsito e uma geografia para que 

aquele ocorra, “perdemos a nossa anima,ou seja, o próprio ser do movimento” (VIRILO, 

1993, p. 108). 

Logo, pensarmos o termo viagem, e, em torno deste vocábulo, todas as palavras 

que pertençam ao seu campo semântico – trânsito, deslocamento e errância - como uma 

forma de heurística para entendermos a identidade portuguesa e a sua intrínseca relação 

com literatura é, sem sombra de dúvida, não recorrermos ao “incerto e incógnito perigo” 

(CAMÕES, 2002, p. 138), que nos alerta Camões, em Os Lusíadas, uma vez que, neste 

signo, encontramos a condensação de uma possível identidade lusa. Vale assinalar que, 

Portugal, segundo Eduardo Lourenço, em A nau de Ícaro e imagem e miragem da lusofonia, a 

partir da visão de Camões e Pessoa, é: 

                                                           
* Mestrando da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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uma praia e um cais: que, do fundo dos tempos, incitava os marinheiros 
audaciosos e ávidos à descoberta daquilo que o oceano desconhecido 
ocultava; e cais virado não apenas para o mar cruel e visível desse 
mundo, mas também para o Infinito e Indefinido evocados por 
Fernando Pessoa na “Ode Marítima. (LOURENÇO, 2001, p. 57-58).  

 

Digna de nota é a análise crítica e sensível feita pelo pesquisador Jorge Fernandes 

da Silveira sobre literatura portuguesa, em sua obra Verso com verso. Para Silveira, a literatura 

lusitana é a expressão de dois movimentos assimétricos: “Um movimento de ir, fixado em 

três conteúdos-chave: - VIAGEM, PAISAGEM, LINGUAGEM -. E um movimento de 

vir, fixado em três conteúdos-chave: - LINGUAGEM, PAISAGEM, VIAGEM” 

(SILVEIRA, 2003, p. 43). O pesquisador afirma que o movimento de vir representa a 

forma escolhida, pela literatura portuguesa pós-camões, cuja obra, desde o século XIX e, 

principalmente durante a ditadura salazarista, foi-se transformando em ícone definidor de 

identidade. Entretanto, o que nos interessa em tal referência, é a presença do signo viagem 

como um dos “conteúdos-chave” ou, parafraseando Maria Gabriela Llansol, o “paradigma 

frontal” (LLANSOL, 1998, p. 32) que nos permite ler a literatura portuguesa e a 

entendermos como se dá a construção identitária do povo da “ocidental praia lusitana”. 

Conforme Isabel Allegro Magalhães (1994), Já no século XV, com a expansão 

marítima, a equação “ser português é ser marinheiro” passou a ser um dos alicerces de ser 

português e um dos pilares da identidade nacional; esta que “não só enraizou no nosso 

imaginário como também no europeu” (ALLEGRO, 1994, p. 189). Prontamente, inferimos 

que a viagem é uma forma deslocamento espacial privilegiado e que permite a tensão e a 

dramatização de marcas identitárias, como no caso a portuguesa. Não podemos esquecer, 

como nos alerta Stuart Hall, em seu A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, que: 

a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. (HALL, 2002, p. 38).  
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Ou seja, o “ser português” aparece na medida em que ele veste a farda de nauta, e 

que, pelo que foi até aqui exposto, a literatura portuguesa, tem sido a responsável pela 

unificação desta essência,  sendo esta, imagem real ou apenas miragem – recorrendo ao 

título da obra de Eduardo Lourenço anteriormente citada -, através de uma avalanche de 

textos que trazem a temática da viagem. 

 É nesta relação de pôr-se em movimento, de colocar-se a caminho do oriente, que 

a identidade presentifica-se, em que se define para si e para o outro, ou, endossado-nos 

novamente por Hall “A identidade surge como não tanto da plenitude que já está dentro de 

nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir do nosso 

exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros.” (HALL, 2002, 

p. 39). 

Como tentamos explicitar, a temática da viagem, na literatura do “povo do extremo 

ocidente”, é de grande importância.  Ela, além mostrar o homem em movimento, em 

contato com o outro, corrobora com a estruturação da identidade. Todavia, como esta 

comunicação se propõe a estudar a literatura contemporânea, para sermos mais exatos, a 

narrativa Lunário, do escritor português Al Berto, colocam-se as seguintes questões: será 

que a pós-modernidade manterá, de forma perene, tal temática? Como esta obra a 

apresentaria, já que a viagem, como foi aludida neste texto, sempre se manteve constante 

nas representações literárias de Portugal? Sendo colocada em questão a temática da viagem, 

como ficaria a relação com o espaço e se estruturaria a identidade, uma vez que esta, 

principalmente para Virilio, prescinde daquela? Para tais fins, tentaremos, no capítulo a 

seguir, esquadrinhar estas questões. 
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1 - LUNÁRIO, DE AL BERTO. 

 

Lunário, obra publicada em 1985, juntamente com o Anjo Mudo– recolha de 

pequenos textos publicados em revistas e catálogos de arte -, são as únicas narrativas do 

escritor português Al Berto. Este que desde o seu livro de estreia, À procura do vento num 

jardim d’ agosto (1977), publicou mormente poesia.   

Lunário é estruturado in media res, bem ao gosto das epopeias; lá, seguimos Beno, o 

protagonista, a par e passo. Através do sonho e de suas lembranças,escutamos as histórias, 

as paixões efêmeras, a vida boêmia, as noites de amor e de diálogos secretos; conhecemos a 

dor, a melancolia e a aflição das grandes cidades. 

Para Golgona Luminita Anghel, em sua tese de doutoramento, A Metafísica do Medo: 

Leituras da obra de Al Berto (2008), a narrativa mostra um mundo marcado pelas fases da lua, 

em ruína e às franjas do discurso oficial, exatamente como, anteriormente, Nuno Júdice 

havia  atestado, ao sistematizar a literatura das décadas de 70 à 90 em Portugal: 

Não são visíveis, na literatura contemporânea, manifestações de literatura 
a que se poderia chamar extra-canónica, no sentido da marginalidade 
que, nos EUA, caracterizou a geração beat, ou uma literatura anti-
sistemática, como a dos angryyoungmen em Inglaterra. Isto não quer 
dizer que, para além de correntes ou formas dominantes não se 
encontrem, nas franjas do cânone, sintomas de uma linguagem que 
procura reflectir as mudanças, epidérmicas ou substanciais, do trânsito 
social. (JÚDICE, 2002). 

 

2 - “UM OUTRO TEMPO DE INCÊNDIOS”: VIAGEM, ESPAÇO E MEMÓRIA 

EM LUNÁRIO, DE Al BERTO.  

 

Partindo para a análise da obra, no primeiro capítulo, somos apresentados a Beno, 

em um quarto de hotel, com a sua face junto à janela: 
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Beno estava sentado perto da janela e olhava o mar através dos vidros 

foscos pela poeira. Desde o seu regresso, tinha o hábito de se sentar ali, 

como uma obsessão, ao escurecer. Imóvel, o olhar perdido por cima do 

mar, deixava a memória fiar os acontecimentos, laboriosamente, como o 

repetido movimento das marés. Não tinhas mais nada que fazer. 

(BERTO, 1999, p. 11). 

  

Pelo que ficamos sabendo, Beno se locomovera pelo “O pulsar vertiginoso do mundo” 

(BERTO, 1999, p. 15); porém, no tempo presente da narrativa, “Os dias iam passando, 

iguais e monótonos, e dificilmente se distinguiam uns dos outros.”(BERTO, 1999, p. 13) ·. 

A personagem “Fechara-se ali, sozinho, como quem se recolhe e isola voluntariamente do 

mundo numa ilha” (BERTO, 1999, p. 14). Beno “Deixara o tempo erguer em seu redor um 

espaço sem passado nem presente, nem futuro. Estava ali, esquecido de si mesmo, era tudo 

(...)” (BERTO, 1999, p. 17) e a única coisa que lhe restara fora: 

 
O corpo, esse país mais ou menos habitável, em nada lhe lembrava 
aquele outro país geograficamente definido nos mapas, e que toda a 
gente insistia em dizer-lhe que era o seu país. O corpo evocava-lhe 
sempre outro sítio luminoso, distante, onde podia agir e respirar, pensar 
e mover-se livremente. Território semelhante à noite das cidades em que 
se perdessem, ele e o seu corpo, propositadamente, par se abastecerem 
de sexo, de renovados desejos, inesperadas seduções, pequenos perigos e 
emoções. Nocturno território onde alastrava a paixão na exacta medida 
da desolação que os sitiava. (BERTO, 1999, p. 18). 
 

Tal desolação surge em decorrência do que podemos classificar, a partir do termo 

viriliano, de “poluição dromosférica”, queremos dizer: 

é aquela que atinge a vivacidade do sujeito, a mobilidade do objeto, 
atrofiando o trajeto ao ponto de torná-lo inútil. Deficiência maior, 
resultando o mesmo tempo da perda do corpo locomotor do passageiro, 
do telespectador e da perda desta terra firme, desde o grande solo, 
terreno de aventura e de identidade do ser no mundo. (BERTO, 1993, p. 
115). 

 

Isto é, como bem define Rosa Maria Martelo, em seu ensaio Corpo, velocidade e 

dissolução (de Herberto Helder a Al Berto), o conceito de Virilio nos fala de: “uma forma de 
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agressão do espaço-tempo do nosso planeta, de uma perda de profundidade de campo, 

decorrente dos meios de transportes e de comunicação. Entre sujeito e objeto perde-se 

uma dimensão essencial – o trajecto (...)” (MARTELO, 2001). Não é à toa, que na prosa, 

encontraremos passagens que balizam a nossa interpretação: “Não, não há consolo, nem 

espaço suficiente grande para passear a melancolia de quem está vivo” (BERTO, 1999, p. 

14) e “Talvez que os rostos e os lugares fossem uma e a mesma coisa, ou, afinal, só 

tivessem existido na imaginação de cada um.” (BERTO, 1999, p. 14). 

Para o herói, o espaço encurtou-se e se transformou em objeto da imaginação, 

sobrando, como único espaço, “mais ou menos habitável”, o corpo, pois, o espaço externo, 

o do país e, também, o das grandes cidades, onde consegue satisfazer os seus desejos, 

estaria corrompido pela “poluição dromosférica”, o que acarretaria a desolação e a 

“melancolia de quem continua vivo”. Em outras palavras, a identidade, tanto a do 

indivíduo, ou seja, aquilo que o marca como sujeito, quanto, a nacional, no caso a 

portuguesa, que se constrói através do trajeto, como foi elucidado no início deste ensaio, 

vê-se perdida na pós-modernidade, por não haver mais o espaço para ela se (re)estruturar. 

Mediante isto, Beno se torna a alegoria do “sedentário das grandes cidades”- outro termo 

viriliano, relativo ao novo ser humano que surge na contemporaneidade, marcando, assim, 

a saída de cena do antigo nômade.  

 Com o fim do nomadismo, acarretado pela perda do espaço,  Virilio é enfático: 

É o fim do mundo “exterior”, o mundo inteiro torna-se subitamente 
endótico, um fim que implica tanto o esquecimento da exterioridade 
espacial quanto a exterioridade temporal (now-future) em benefício 
único do estante “presente”, deste instante real das telecomunicações 
instantâneas (BERTO, 1993, p. 107). 

 

Contudo, se para o pesquisador, a transformação do mundo “exterior”, em mundo 

“endótico”, tem uma carga pessimista, como ele mesmo deixa claro, em sua obra, 
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porquanto significa o triunfo das “telecomunicações instantâneas” contemporâneas sobre o 

homem; na obra al-bertiana, pelo viés da nossa proposta de leitura, este “mundo endótico” 

ganha uma carga otimista, pois é uma nova ponte para o homem se conectar com a 

realidade exterior e com a sua identidade. Não é à toa, que Gustavo Cerqueira Guimarães, 

um dos primeiros pesquisadores a defender uma dissertação sobre o autor analisado, 

afirmará:  

Os sujeitos que se enunciam em Al Berto vivem numa espécie de 
ensimesmamento, no qual o corpo torna-se um dos eixos centrais, pois a 
partir dele se orientam no espaço. Uma espécie de torpor, em meio à 
aceleração, dá o ritmo às narrativas, e o cenário urbano é o palco para a 
encenação dos estados internos do sujeito. A solidão e o silêncio desses 
sujeitos dão lugar ao surgimento de lembranças. Por fim, corpo e 
memória caminham juntos, proporcionando um clima de alta intensidade 
psicológica, como se constata em Lunário. (GUIMARÃES, 2005, p. 53). 

 

É este ensimesmamento, defendido por Guimarães, que se apresentará, em Lunário, 

sobre o nome de “Um outro tempo de incêndios”: 

 
As mãos e o pensamento, e todo o corpo, criaram um outro espaço, um 
outro tempo de incêndios na imitação da vida escavada, ano após ano, na 
argila da eterna noite. Mas aqui, na cidade, longe da terra aberta à chuva 
das estrelas cadentes, nada germina em redor – excepto o ódio – e nada 
posso ludibriar, a não ser quem passa, e, docilmente, tento seduzir. 
(IBID, 1999, p. 156). 

 

Cabe-nos aqui elucidar o que entendemos como “um outro tempo de incêndios”. 

Para tanto, recorreremos à obra do filósofo Walter Benjamin, principalmente nos seus 

escritos sobre a noção de “memória involuntária”, atrelados à noção de “vivência” e 

“experiência”. 

Conforme Benjamin, a “Verdadeira experiência, em oposição àquela que se 

manifesta na vida normatizada, desnaturada das vidas civilizadas” (BENJAMIN, 1989, p. 

104), vê-se ausente e podemos evidenciá-la na cisão da integração entre o indivíduo e o 
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mundo no qual vive. Esta separação é marcada principalmente pela informação, via jornal 

entre outras mídias de difusão, que promove progressivamente drásticas transformações: 

“Basta olharmos um jornal qualquer, para verificarmos que seu nível está mais baixo do 

que nunca, que não apenas a imagem do mundo exterior, mas mesmo do universo ético 

sofreu repentinamente transformações antes inacreditáveis.” (IBID, 1983, p. 63). 

Vale assinalar que a expansão dos meios de comunicação e do alcance da 

informação implica em si uma crescente primazia do universal sobre o local, bem como a 

precisão impessoal da escrita sobre a interpretação (inter) pessoalizada da oralidade, ou seja, 

representa um modo fragmentário de assimilar conhecimentos não incorporados ao 

cotidiano individual, consequentemente fora do âmbito da experiência. 

Benjamin defende que, cada vez mais, vai-se tornando rara a possibilidade de 

encontrarmos alguém que possa nos historiar algum evento, trocarmos, através da palavra, 

“experiências vividas. Para ele, o narrador, figura responsável pela troca de experiências, “é 

alguém já distante de nós e a distanciar-se mais e mais” (IBID, 1983, p. 63).  

Antigamente, no tempo dos narradores, a experiência, transmitida oralmente, “é a 

fonte de hauriam todos os narradores” (IBID, 1983, p. 64). Estes, cumpre destacar, se 

dividiam em dois grupos, marcado por maneiras de vida: o agricultor sedentário, aquele que 

permaneceu no país, tratando de sobreviver e vindo a conhecer as suas estórias e tradições, 

e o marinheiro empenhado em seu comércio, um homem que viaja muito, que vem de 

longe e tem muito a contar. Estes foram os grandes mestres, que na Idade Média com a 

regulamentação e a profissionalização, permitiu esta atividade se tornar frutífera, porque 

nas oficinas trabalhavam tanto o mestre sedentário quanto o aprendiz vagante antes de 

estabelecer-se na sua cidade ou em algum lugar, isto é:  
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Se agricultores e marinheiros  foram os antigos mestres da arte de narrar 
, os artífices medievais constituíam o conjunto mais destacado desta arte. 
Ligava-se aqui a noção das terras entrangeiras, importada pelo antigo 
vagante, agora mestre, ao conhecimento do passado tão do agrado do 
indivíduo sedentário. (IBID, 1983, p. 64). 

 

É importante dizer, que a narração visa um fim prático, um conselho; “o narrador é 

uma espécie de conselheiro de seu ouvinte” (IBID, 1983, p. 65). Logo, se a palavra 

“conselheiro” se encontra antiquada, é porque a possibilidade de se passar alguma 

experiência se vê em decadência. Para aconselhar, é preciso saber narrar uma estória, esta 

“fiada no tecido da existência vivida” (IBID, 1983, p. 65). Podemos inferir que: “A 

experiência propicia ao narrador a matéria narrada, quer esta experiência seja própria ou 

relatada. E, por sua vez, transforma-se na experiência daqueles que ouvem a estória.” 

(IBID, 1983, p. 66). 

No entanto, mesmo com a falência da experiência, o filósofo da escola de 

Frankfurt, vê, nas rememorações da personagem de Em Busca do Tempo Perdido, uma busca 

de reprodução “sob as condições atuais, a experiência...” (IBID, 1989, p. 105). Porém, 

deve-se elucidar que,  para o escritor de A Origem do Drama Barroco Alemão”, baseado nas 

teorias de Bergson, Proust e Freud, há dois tipos de memória: a “memória involuntária” e a 

“memória voluntária”. Tais âmbitos mnemônicos são essenciais para que a oposição 

benjaminiana entre experiência e vivência desenvolva a sua teorização.  

Para tal teorização, a experiência estaria ligada a “memória involuntária”, permite ao 

indivíduo adquirir uma imagem de si mesmo, apossar-se da experiência, e, ela se 

encontraria fora dos apelos da consciência e fora do aparelho psíquico, queremos dizer, “só 

pode se tornar componente da memórie involuntaire aquilo que não foi expressa e 

conscientemente vivenciado, aquilo que não sucedeu ao sujeito como vivência” (IBID, 

1989, p. 108) - em Lunário, já deixamos bem exposto a importância do corpo, pois ele é um 
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dos locais onde pode se aloja a referida tipologia mnemônica preconizada pelo pensador 

alemão; e a vivência, aquela que está “sujeita aos apelos da atenção” (IBID, 1989, p. 106) e 

se encontra no aparelho psíquico, atrelada à lembrança, tem caráter destrutivo. 

Transportando estas questões para a nossa análise, poderíamos apontar, em 

primeiro olhar, que o texto de Al Berto visaria a “memória voluntária”, teria como questão 

principal, contar uma experiência individual, uma “vivência”, pois, como o narrador da 

obra nos diz sobre o herói: “À sua volta crescia o silêncio, doloroso silêncio, semelhante ao 

que se estende por cima do mar cuja misteriosa mansidão nos acorda, obrigando-nos a 

descobrir, subitamente, que a solidão é muito maior do que julgávamos.” (IBID, 1999, p. 

17) e que tudo o que ele viveu é desprovido de qualquer afeto, ligação: “Beno ignora se 

sente alegria em relembrá-los – corpos, cidades, acontecimentos – e sabe perfeitamente que 

o que lhe resta na memória resume mal, e muito pouco, o que viveu.” (IBID, 1999, p. 38). 

Porém, no decorrer da história, este herói põe-se a dormir, saindo do plano da 

consciência, da “memória voluntária” e entrando na rubrica da “memória involuntária”.  

Um rosto ergue-se, melancólico, do fundo do sonho e sorri-lhe. Beno 
reconhece aquele rosto, é o rosto de Nému. 
Levanta-se dentro do sonho e segue-o, sabendo que aquele rosto o levará 
de regresso ao que perdeu e está morto para sempre, longe do sonho. 

(IBID, 1999, p. 40). 
 

Lá, ele se coloca em movimento,(re)encontra o outro, assim como os navegantes 

antigos, que na narrativa assume a forma dos amigos: 

Naqueles anos, todos eles se tinham movido sem saberem muito bem se 
acordariam na manhã seguinte. Viviam numa febre constante, numa 
vertigem, num excesso permanente. Era preciso viver depressa e morrer, 
de preferência, ainda jovem. Nenhum deles alimentava projectos ou 
ambicionava fosse o que fosse. Era-lhes indiferente estar vivo ou morto. 
Mantinham-se nesse lugar mal iluminado e sem saída: a vida. Uns tinham 
fugido de casa dos pais, outros tinham-se exilado voluntariamente do 
mundo. Viviam espalhados por apartamentos de subúrbio, ou tinham 
viajado para países distantes de onde raramente regressavam. E, dos que 
ficaram, nenhum possuía uma ideia precisa daquilo que seria necessário 
fazer para não sucumbir em tamanha desolação. Nenhum deles tentara 
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sequer explicar aos outros que estranho vazio que se apoderara de si. 
Restava-lhes a amizade e a cumplicidade de alguma paixão para 
resistirem ao caos devorador da cidade, e à moleza quase beata da 
„geração‟ a que se recusavam pertencer. (IBID, 1999, p. 96). 

 

Foi com os amigos que Beno dividiu: “o pão e a noite, a pobreza, os corpos e a 

desolação.” (IBID, 1999, p. 157). E é no corpo que estes ficarão alojados:  

 
Beno estava vazio, sentia-se oco, abandonado. Mas apesar dessa 
sensação de frio, crescia dentro dele certeza de que Nému, e todos os 
outros, eram agora órgãos do seu corpo, faziam parte dele – e, dispersos, 
vivos ou mortos, pertenciam-lhe para sempre, enquanto vivesse. (IBID, 
1999, p. 150). 

 
Colocando-se em movimento através do sonho, Beno recupera a sua identidade, 

não enquanto português, mas a de indivíduo que sobrevive às grandes cidades: “Medito no 

meu regresso. Possuo para sempre tudo o que perdi. E uma abelha pousa no azul do lírio, e 

no cardo que sobreviveu à geada.” (IBID, 1999, p. 161), pois reconstrói a sua memória, a 

sua experiência. Não é a vivência de um indivíduo que está exposto na obra, embora assim 

pareça no início, mas a relação de um grupo, cujo único sobrevivente é Beno.  

 

3 – CONCLUSÃO 

 

Finalmente, podemos concluir, embora deixando vários espaços não respondidos e 

reconhecendo a incipiência deste trabalho, que Al Berto recupera e expõe, em Lunário, o 

conhecimento das “tribos de néon”, aqueles que ocupam a última noite, como afirma 

diversas vezes Mário Cesariny de Vasconcelos, e que são, assim, como o próprio autor, “os 

últimos habitantes do lado mitológico das cidades”, aqueles que ainda mantêm os 

resquícios dos antigos nômades, citados por Virilio, e que vivem sob o signo da lua: “no 
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esplendor da noite da noite que nos foge.” (IBID, 1999, p. 161). Pois, como garante o 

próprio autor: 

Caminhamos sob o mapa das constelações, tão antigo quanto os homens 
e os animais sobre a terra – tão antigo quanto a morte e a vida. Ao longe, 
vemos o clarão de néon húmido da cidade. Pernoitamos na orla de um 
tempo sem relógios, e de manhã choramos ao encontrarmos nossos 
corpos abraçados na intensa nudez das açucenas. (IBID, 1999, p. 159). 
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O NARRADOR, O ESPAÇO E DIGESTÃO DOS CASOS: UMA LEITURA DE 

COMO SE O MUNDO NÃO TIVESSE LESTE DE RUY DUARTE DE CARVALHO 

 

Lidiane dos Santos Olivio* 

 

 

Ao escolhermos as narrativas da obra Como se o mundo não tivesse leste (CARVALHO, 

1977), situadas ao fim do período colonial em Angola e publicadas em 1977, acreditamos 

que o contributo das análises tendo como recorte temático a fronteira entre o direito 

costumeiro, pautado nas leis da tradição em sintonia com a cosmogonia do grupo, e o 

direito estatal instituído pelas leis coloniais (contratos, desapropriação de terras) possam 

contribuir para a discussão na contemporaneidade das estratégias literárias utilizadas por 

Ruy Duarte de Carvalho, isto é, inclui-se aqui além do prosador – o antropólogo, que 

ademais está substancialmente e inegavelmente inscrito em seu processo autoral, visto que 

a temática escolhida por nós acaba inevitavelmente por unir a Literatura à Antropologia do 

Direito. Diante disso, a obra inscreve um narrador como mediador dos conflitos e tensões 

de uma comunidade, ele está na fronteira entre o antropólogo observador e o escritor 

engajado, no sentido de que sua vigilância prima em denunciar os desmandos do período 

colonial situados ao Sul de Angola, mais especificamente; mas o que o caracteriza enquanto 

realizador de arte é o fato de permitir sempre a inserções das vozes, com isso vem a revelar 

as diferentes perspectivas da narração, some-se a isso o fato de RDC ter trabalhado como 

regente agrícola – o que pode-se dizer transforma a experiência em autoficção.  

Antes de apresentarmos as questões pertinentes ao tema presentes no enredo, vale 

lembrar o conceito de direito de Boaventura Sousa Santos como  

                                                           
*Mestranda em Estudos Comparados de Literaturas de L. Portuguesa/FFLCH/USP. 
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o conjunto de processos regularizados e de princípios normativos 
considerados justificáveis num dado grupo, que contribuem para a 
criação e prevenção de litígios e para a resolução destes através de um 
discurso argumentativo, de amplitude variável, apoiado ou não pela força 
organizada. (SANTOS, 1979). 
 

Visto dessa forma, o conceito do estudioso trabalha com pelo menos dois 

elementos que se relacionam e estão presentes na obra: violência e retórica. Ademais, nas 

três narrativas, há pelo menos duas autoridades encarregadas da resolução dos conflitos 

ocasionados pela ausência da chuva num mesmo espaço. Daí, o embate de forças através 

da narração.  

Na primeira estória (As águas do Capembáua) que se desenrola com inúmeras 

interferências do narrador – como uma espécie de Conan Doyle - investigando através de 

relatos, os elementos elencados tentam esclarecer a morte de um sul-africano em uma 

fazenda. O que não é o motivo principalmente da estória, como a princípio pode-se 

imaginar. Relevante é o fato da região passar por um período de mais de um ano de seca. 

Em contrapartida, a comunidade de pastores de gado ao redor da fazenda apropriada pelas 

leis coloniais está cheia de abundância, água e pasto suficientes para as ovelhas caracuis; 

enquanto que os pastores sempre em transumância procuram a subsistência de seu gado e 

sem consegui-la, decidem consultar sua autoridade (o quimbanda) para a solução do 

problema, que é maximizado diante da vedação com cerca ao redor da fazenda do 

“branco”: é o espaço de direito costumeiro invadido por um elemento que interfere no 

ciclo da transumância, ou seja, o território apropriado pela comunidade tradicional em sua 

crença e práticas cosmogônicas é ocupado pelos interesses capitalistas que lançam seus 

tentáculos sobre qualquer território que vislumbre lucro, expansão e são defendidos pelo 

Estado, desterritorializando etnias sob a justificativa de sua inferioridade racial ou cultural.  

Segundo Manuel Correia de Andrade,   

 
a formação de um território dá às pessoas que nele habitam a consciência 
de sua participação, provocando o sentimento da territorialidade que, de 
forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre as 
mesmas (ANDRADE, 1998, p. 213).  
 

Nesse sentido, as narrativas apresentam claramente a influência opressiva do capital 

econômico, através da imagem apresentada no deslocamento da comunidade, como no 
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primeiro conto e de pessoas como a personagem João Carlos no segundo conto, que em 

sua condição de contratado sofre com a exploração de seu trabalho e o desenraizamento de 

seu território.  

A outra autoridade em questão é o pano de fundo do “mistério”, o gerente da 

fazenda – a personagem nomeada como R, que terá que decidir se concede o pasto  e a 

água dos “furos” aos pastores. Por sua vez, o quimbanda, autoridade tradicional, aponta 

como motivação da seca, a transferência da onganda, entendida como 

 
O centro tradicional mais importante de todos aqueles que o grupo 
familiar ocupa ao longo do ano. É definido por um grande anel de ramos 
de espinheira no interior do qual se abrigam os animais e os homens. 
Existe no centro um círculo menor, para os vitelos. As habitações 
dispõem-se em meia lua, respeitando preceitos de grande rigor. A 
onganda tem carácter definitivo.Inclui os cemitérios e os locais de culto. 
A onganda é um elemento fundamental no contexto cultural dos povos 
pastores do Sul de Angola.” (in. Nota do autor, p. 71, grifo nosso). 

 

   Tal desterritorialização aqui entendida, como a perda do território apropriado e 

vivido em razão de diferentes processos derivados de contradições capazes de desfazerem 

o território, isto é, um espaço sagrado foi deslocado e para isso um “branco” será morto – 

o que nos leva de volta a morte do sul-africano. Entre estas duas autoridades, a do gerente 

e a do quimbanda, outras nos são apresentadas pelo narrador como estratégia literária para 

melhor esclarecer o “mistério”: além de R, José – capataz da fazenda e membro da 

comunidade de pastores, bem como Miguel, o gerente posterior da fazenda e para concluir 

o enredo, que revelará seu desfecho de acordo com cada uma dessas perspectivas: a 

presença do próprio narrador como gerente da fazenda, depois de R e de Miguel. Junte-se 

isso, o fato de ambas as partes preverem a violência: o Chefe do Posto colonial, coloca-se a 

disposição para “agir” em caso de invasão da fazenda pela comunidade de pastores 

desterritorializados.  

Já em João Carlos, natural do Chinguar, no Bié – a segunda estória, a personagem central 

nos é apresentada como um “guardador de rebanhos” de ovelha caracul, o que nos remete 

ao espaço da primeira estória. Antes de aprender a guardar as ovelhas da fazenda, João 

Carlos já realizou todo tipo de tarefa, nas mais diversas regiões de Angola, na maioria das 

vezes como “contratado”, significando que os patrões solicitavam trabalhadores às 

autoridades coloniais ou à Repartição dos assuntos indígenas, tais trabalhadores eram 
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recrutados, sendo muitas vezes coagidos ou enganados a respeito das condições de 

trabalho.  

O problema central do conto gira em torno do fato de João Carlos ter comprado 

duas cabeças de gado e os deixado aos cuidados de seus conhecidos na vila próxima à 

fazenda, estes se vêem as voltas com situações de cunho pessoal e trocam o gado como  

paga do dote de uma mulher, o que revela a presença do direito costumeiro. Diante dessa 

situação, e por intermédio do comerciante da vila, procura o Chefe do Posto colonial que 

intercede fazendo com que o dinheiro seja devolvido a João Carlos. Mas não por muito 

tempo, na volta à vila, o Chefe do Posto exige o pagamento pelo serviço realizado de forma 

violenta, isto é, a metade do que João Carlos tinha para dois bois e que levaria vários anos 

para conseguir novamente. Ao atravessar as origens e reflexões de João Carlos, o narrador 

utiliza-se de uma estratégia textual diferente do primeiro conto: insere poemas a modos de 

cordel e repente, para “dar visibilidade gráfica, [...] à cadência metrificada...”3 (p.9).  

Tais inserções visam também contrapor as perspectivas do narrador, de João Carlos 

e do gavião que o observa no trajeto feito a pé da fazenda até a vila. O espaço privilegiado 

é o sambo, pois parece revelar não apenas o ciclo de transumância dos animais, mas 

também o percurso ora degradado ora elevado de João Carlos, sempre a trabalhar e a andar 

em busca dos bois que o farão retornar ao Bié, onde está a mulher e os filhos, e não 

raramente é enganado por um novo “contrato” que o faz adiar constantemente o retorno 

ao título do conto. Note-se que novamente teremos a presença de uma autoridade na 

resolução do conflito, contudo o chefe do Posto, investido pela corrupção e desmando do 

poder colonial, ao interferir em uma questão de direito costumeiro, mais uma vez a realiza 

através da violência, sempre fazendo-se presente para a personagem João Carlos, que vive 

na fronteira entre a existência e a indigência, inferiorizado, explorado, marginalizado, 

desterritorializado, vivendo em uma sociedade binária onde o diferente torna-se sinônimo 

de inferior segundo a visão do colonizador, legitimada por um discurso justificador da 

opressão.  

Em Como se o mundo não tivesse leste, a terceira estória, é apresentada em partes (A 

terra, O mundo, A estória, Epílogo) o que faz lembrar Os sertões de Euclides da Cunha quanto à 

organização de um de seus aspectos: a descrição da geografia física e uma menor 

interferência do narrador nas duas primeiras partes e no epílogo. O enredo trata novamente 

em torno da temática da seca (em A estória) que agora precisa ser resolvida pelo soba Gana 
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Tandela e o quimbanda Pacasa Kikato (autoridades tradicionais) que ao consultar os 

espíritos recebem orientação para sacrificar um boi. O problema aumenta quando o soba 

constata que não há boi, apenas cabras na banza incrustada no muxito (bosque), isto é, terá 

que conseguir dinheiro para um boi, além do transporte; para isso recorre ao comerciante 

da vila próxima e consegue o necessário a pedido de Pinheiro Katata, sobrinho do soba e 

também regedor da banza junto do governo. Como pagamento, o comerciante receberá 

sacas de café entregues após a colheita, se chover. Contudo, não chove e o café não se 

desenvolve; prevendo não ser pago o comerciante de maneira ilícita convoca o Chefe do 

Posto como a autoridade que resolverá a questão. Este por sua vez, entende como única 

forma de resolução, a prisão do quimbanda até o pagamento da dívida, ou seja, quando 

chover. A situação só será resolvida quando Pinheiro Katata em meio a comemorações da 

visita do Chefe do Chefe do Posto arrisca-se a pedir: 

 
 – Vossa Excelência vai me desculpar. Tem um velho nosso que está 
aqui preso. Com todo o respeito vimos-lhe pedir que o mande 
soltar./ - Está preso porquê?/- Feitiçaria./ - Mande o velho embora. 
(p. 149). 
  

Vê-se aqui que a autoridade colonial é destituída por ela mesma e que o argumento 

de Pinheiro Katata ao introduzir sua fala em favor de um “mais-velho” resolve o embate. 

Observemos que Pinheiro Katata, assim como José, personagem do primeiro conto, vivem 

na fronteira entre o colonial e o tradicional, transitam entre as duas margens culturais e 

constroem relações de cooperação dentro de uma realidade maniqueísta. Nesta estória, o 

narrador usa como moldura a descrição do cotidiano no muxito, desde o tombamento da 

mata até o plantio, unindo assim homem e espaço em pequenos quadros explicativos que 

antecedem a parte “O mundo”, que é apresentada da perspectiva do soba e do quimbanda. 

 Já em “A estória”, segundo o narrador, a versão só é possível através do 

testemunho do cipaio Esteves Catofa, ajudante do chefe do Posto. Chama-nos atenção o 

ponto de vista escolhido – o de um subalterno, mas que teve acesso à trama e pode 

testemunhar.  

Procuramos na paráfrase de parte do enredo feita, demonstrar como o espaço 

abriga uma “pluralidade jurídica” que situa-se entre legitimar o poder estatal/colonial na 

maioria da vezes, através da violência; enquanto que o direito costumeiro legitima-se, via de 

regra, através da retórica e da consulta à comunidade cultural que o cerca (pois, inclui-se aí 
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vivos e mortos); tendo na obra em questão o narrador como mediador da “digestão dos 

casos” (p.141), nas palavras de Ruy Duarte de Carvalho. 
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EDUCAR A MULHER, (RE)CONSTRUIR A NAÇÃO: EMANCIPAÇÃO 

FEMININA EM ANA DE CASTRO OSÓRIO E CLORINDA MATTO DE TURNER 

 

Lina Arao1 

 

 Reivindicar os direitos das mulheres, tentar inseri-las nas atividades públicas, 

permitindo-lhes participar da vida política, nem que fosse apenas através do voto, 

significava, sobretudo no século XIX, lutar contra uma lista de lugares-comuns sobre a 

suposta “natureza feminina”. Apesar de a Revolução Francesa ter provocado 

transformações na mentalidade européia, iniciando, segundo Millicent Garrett Fawcett, 

sufragista inglesa, um processo de revolta contra a autoridade e de reclamação dos direitos 

do homem, que foi acompanhado pelo “crescimento de um novo ideal referente à posição 

das mulheres, pelo reconhecimento, mais ou menos definido e consciente, dos direitos da 

mulher” (apud GAY, 2001, p. 292); elas precisaram enfrentar muitos percalços para alcançar 

alguns de seus principais objetivos: direito ao voto, à educação de qualidade e à 

remuneração igual à dos homens. 

 As liberdades e direitos do homem que clamavam os grandes movimentos 

intelectuais, como o Iluminismo, e a Revolução Francesa não incluíam as mulheres. Ainda 

no final do século XVIII, a inglesa Mary Wollstonecraft, em Vindication of  the rights of  woman 

(1792), questionava o papel social da mulher restrito ao âmbito doméstico e privado, que a 

impedia de trabalhar e tornar-se independente dos homens (maridos, irmãos, pais), 

reivindicando também para a mulher a liberdade reclamada pela sociedade burguesa ao 

cidadão masculino. Assim, se essa nova sociedade destacava o homem livre, cujos 

                                                 
1Doutoranda em Ciência da Literatura (Literatura Comparada) pela UFRJ. 
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privilégios se deviam ao mérito individual, deveria primar pela mulher com as mesmas 

características: a liberdade e a igualdade entre os homens que o Iluminismo (e a burguesia) 

pregava deveriam ser plenas e estenderem-se às mulheres. 

 Já no final do século XIX, Hubertine Auclert, feminista francesa, tinha como 

principal objetivo reclamar o direito das mulheres ao voto, argumentando que a República 

se contradizia ao não seguir a proposta de igualdade para todos, uma vez que excluía 

explicitamente as mulheres de qualquer intervenção na política. Para ela, o social não 

deveria ser tomado pelo Estado como objeto de “proteção”, mas deveria ter poder de se 

auto-representar. Nesse sentido, a situação das mulheres assemelhava-se à do proletariado, 

que, embora pudesse votar, não tinha representatividade política e lutava igualmente para 

consegui-la. A igualdade apregoada pela República (cujas discussões advêm da Revolução 

Francesa) é, no entanto, bastante restritiva: de acordo com Joan Scott, “os filósofos 

revolucionários fizeram com que o individualismo abstrato se tornasse a base retórica de 

sua república, muito embora, historicamente, as repúblicas não se tenham baseado nessas 

noções abrangentes” (SCOTT, 2002, p. 29). 

Instaura-se um paradoxo na conceituação de individualidade, segundo a 

pesquisadora norte-americana, que tanto pode referir-se a essa noção de ser humano, 

abstrato, quanto às diferenças que distinguem um ser de outro. Ao mesmo tempo em que 

as repúblicas estruturavam suas leis a partir de uma pretensa igualdade entre os indivíduos, 

em realidade, erigiram um protótipo de indivíduo que necessariamente precisava de um 

“outro”, um diferente para caracterizar-se (Cf. SCOTT, 2002, p. 32). Nesse contexto, 

conforme Scott, a alteridade era representada, então, pela feminilidade e a individualidade 

pela masculinidade, “numa posição fixa, hierárquica e imóvel (a masculinidade não era vista 

como o outro da feminilidade). O indivíduo político, portanto, era tido como sendo ao 
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mesmo tempo universal e masculino; a mulher não era um indivíduo (...)” (SCOTT, 2002, 

p. 33-34). Auclert (e muitas outras feministas desse momento histórico) reclamavam, por 

conseguinte, o direito de obterem seus direitos e deveres de cidadãs completas. Essa luta, 

no entanto, foi extremamente árdua, uma vez que desafiava padrões tradicionalistas sociais 

e ameaçava abrir o espaço público da política e do poder às mulheres. 

Cabe mencionar que, como sublinha Scott, o direito ao voto foi arduamente 

combatido na época de Auclert a partir de argumentos baseados nas diferenças físicas entre 

homens e mulheres (o cérebro feminino seria menor e, portanto, elas teriam menores 

capacidades intelectuais) e em episódios específicos da história francesa: na Terceira 

República, havia permanecido a imagem das mulheres revoltosas da Comuna de Paris que 

os políticos utilizavam para demonstrar sua suposta natureza “irracional” e “desordeira” 

(Cf. SCOTT, 2002, p. 172-173). Outra justificativa recorrente era a de que as mulheres 

trariam malefícios à República porque seriam muito influenciadas pelos padres, de modo 

que o voto delas seria indiretamente a escolha dos membros da Igreja, que poderiam 

retornar ao poder com suas idéias anti-republicanas. 

Peter Gay, ao referir-se à Europa do século XIX, atenta para os artifícios 

engendrados pelos contrários ao sufrágio feminino: a mulher - mãe e esposa - não precisava 

votar, uma vez que influenciava nas escolhas políticas dos filhos e do próprio marido. Esse 

tipo de argumento estava intrinsecamente relacionado com a já bastante surrada imagem da 

mulher como “rainha do lar”, a quem se atribui a tarefa de governar a casa, uma espécie de 

poder “delicado” e “terno”, que não necessitava demonstrar a “agressividade” 

“naturalmente” masculina das atividades públicas e políticas efetivas, como o exercício do 

voto (Cf. GAY, 2001, p. 300 e p. 326). Embora os lugares-comuns sobre determinadas 

características consideradas inatas nas mulheres (as quais eram naturalizadas e 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2127 

 

internalizadas) fossem basicamente muito semelhantes nas sociedades ocidentais e 

ocidentalizadas, o feminismo e as reivindicações das mulheres apresentaram mudanças e 

diferenças (ainda que muitas vezes sutis) entre si, que se relacionam com o tempo e o 

espaço em que se desenvolveram. Nosso trabalho objetiva trazer uma breve e inicial análise 

das idéias “feministas” da peruana Clorinda Matto de Turner, através de alguns de seus 

artigos jornalísticos e do romance Aves sin nido (1889), e da portuguesa Ana de Castro 

Osório, por meio de seu livro Às mulheres portuguesas (1905), buscando compreender como 

as duas, em contextos históricos específicos, lidaram com problemas semelhantes: falta de 

representatividade política, precário acesso ao trabalho bem remunerado e à educação de 

qualidade. 

 

Por uma valorização das mulheres: textos de Clorinda Matto de Turner 

 

Nascida em Cuzco, no ano de 1852, Clorinda foi intelectual bastante produtiva, que, 

além de romancista, escreveu para diversos periódicos, tendo inclusive criado um, El Recreo 

del Cuzco, em 1879. Parte de sua produção, no entanto, desenvolveu-se na Argentina, já que 

sofreu perseguições no Peru devido às críticas que desferiu contra os setores conservadores 

da sociedade peruana e da Igreja Católica. Para a autora peruana, era o “atraso” desses 

políticos e eclesiásticos que impedia o progresso da recém-independente nação peruana, e 

em oposição a ideais relacionados a essa elite retrógrada que Clorinda propôs a maioria de 

seus questionamentos. 

A autora, então, concentrou-se em refletir principalmente sobre a condição dos 

indígenas (grande contingente da população que, no entanto, vivia às margens da 

sociedade, explorada quase ao limite da escravidão) e das mulheres, levando em conta os 
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papéis que eles deveriam desempenhar na nascente república peruana. Suas propostas 

sociopolíticas, fundamentadas na dicotomia entre civilização e barbárie e na marcha ao 

progresso, enfatizavam sobretudo a questão da necessidade de uma educação de qualidade 

para todos indistintamente: homens e mulheres. Na conferência intitulada “Las obreras del 

pensamiento en la América del Sur”, proferida no Ateneo de Buenos Aires em 1895, em 

que Clorinda fez uma homenagem ao trabalho de várias mulheres intelectuais hispano-

americanas de sua época, afirmou: “comprendo que postergar la ilustración de la mujer es 

retardar la ilustración de la humanidad” (MATTO DE TURNER, 2006, p. 289). 

A educação feminina, nesse sentido, era imprescindível para o avanço da nação 

peruana, uma vez que, além de serem as mulheres que invariavelmente se encarregavam da 

educação das crianças, elas, como os homens, eram responsáveis pela construção do país, 

levando-o ao caminho das luzes civilizatórias. Em um discurso proferido em 1899 para a 

Escuela Comercial de Mujeres, na Argentina, Clorinda considera que após a independência, 

a situação da mulher argentina mudou significativamente, atentando para o fato de que as 

escolas profissionais direcionadas a elas “robustecen su dignidad y marcan su personalidad 

consciente” (IBIDEM, 1902, p. 311). Anteriormente, quando apenas aprendia a ler, a 

mulher era “esclava del padre, del hermano, del marido, (...) esclava siempre” (IBID, p. 311-

312), presa à vontade e sob a tutela dos homens, a ela não se permitia ser uma verdadeira 

pessoa, dotada de consciência e poder de decisão. 

Atrelada ao direito da mulher à educação, estavam as questões relacionadas ao 

matrimônio: para Clorinda, a mulher deve ser educada e culta, transformando-se  em uma 

companheira para o marido, não apenas um adorno no casamento. Em “Las obreras del 

pensamiento”, a autora peruana afirma: 
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Los obscurantistas, los protervos y los egoístas interesados en conservar 
a la mujer como instrumento del placer y de obediencia pasiva, acumulan 
el contingente opositor; la cámara obscura para lo que ya brilla con luz 
propia, sin fijarse en que, de la desigualdad absoluta entre hombre y 
mujer, nace el divorcio del alma y del cuerpo en lo que llaman 
matrimonio, esa unión monstruo cuando no existe el amor. (IBID, 2006, 
p. 288). 

 

O casamento, portanto, seria exitoso apenas se fosse motivado por amor e, mais do que 

isso, se houvesse paridade entre marido e esposa. No romance Aves sin nido, Clorinda 

desenvolve literariamente essa idéia: Fernando e Lucía formam um casal limenho culto e 

educado, que, ao se mudarem para Kíllac, um vilarejo serrano, entram em conflito com as 

autoridades retrógradas locais. Ao longo da narrativa, Lucía apresenta-se como uma mulher 

bastante ativa, participando de todos os acontecimentos, enfrentando abertamente os 

poderosos da cidade. 

 Perceba-se que o argumento de Clorinda permanece ainda sutil, sem chocar em 

demasia as sociedades peruana e argentina com a independência total da mulher, uma vez 

que, apesar de declarar que o casamento somente teria sucesso se houvesse amor e 

igualdade de tratamento entre os cônjuges, ela não coloca em xeque a importância do 

matrimônio e nem a do papel social materno para as mulheres. Embora afirme a 

necessidade de uma educação de qualidade - tanto para formar mulheres instruídas que 

pudessem educar bem seus filhos ou para lograrem ser companheiras ativas de seus 

maridos, quanto para encaminhá-las a uma profissão que lhes pudesse ser útil -, Clorinda 

não atentou muito para a participação feminina nas decisões políticas, talvez devido à 

situação política peruana convulsa, repleta de golpes e deposições de presidentes, talvez 

pelo uso de uma estratégia menos confrontante. Apenas alguns anos mais tarde, porém, em 

Portugal, Ana de Castro Osório dava já alguns passos adiante nessa luta pelos interesses e 

independência femininos. 
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 Ana de Castro Osório e os direitos femininos 

 

 Portugal no começo do século XX possuía um movimento feminista organizado: 

foram criadas associações, como o Grupo Português de Estudos Feministas, em 1907, a 

Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, em 1909, e a Associação de Propaganda 

Feminista, em 1912. De acordo com Irene Vaquinhas, esses movimentos feministas 

portugueses começaram a organizar-se e a obter atenção a partir do republicanismo (e da 

crise da monarquia): segundo o ideário republicano, “a democratização do país seria 

impossível enquanto se não desse uma reconversão do estatuto social da mulher” 

(VAQUINHAS, 2000, p. 26), de modo que se inicia um processo de reflexão sobre o papel 

feminino nessa sociedade em transformação. Ainda conforme Vaquinhas, nesse período 

fez-se frequentemente a associação entre pátria e família (ambas em crise: a primeira fez-se 

sentir a partir sobretudo do ultraje do Ultimato Britânico em 1890, e a segunda através do 

aumento do número de filhos ilegítimos e de adultérios). Se a mulher era considerada o 

elemento essencial e mais importante do tripé familiar, passava-se a valorizar, por 

conseguinte, o papel das mães, aquelas que seriam responsáveis pelo progresso do país ao 

assegurar a dignidade da família e a educação dos filhos. 

 A despeito do fato de entrarem na lista de discussões políticas republicanas a 

questão dos direitos femininos – educação e voto, por exemplo -, as ações efetivas em 

forma de leis eram ainda muito incipientes: a maioria das mulheres permanecia analfabeta, 

perduravam os lugares-comuns sobre a natureza feminina (como o de que mulheres muito 

cultas se masculinizavam excessivamente) e o direito ao sufrágio demorou muito a ser 

atendido. Para combater um republicanismo por demais conservador no que concerne à 

mulher é que surgiram as feministas portuguesas, como Ana de Castro Osório, que 
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participou ativamente desses acontecimentos, uma vez que foi fundadora da Liga 

Republicana e da Associação de Propaganda, juntamente com Carolina Beatriz Ângelo, 

Joana de Almeida Nogueira e Rita Dantas Machado. 

 Através de artigos em revistas e jornais, elas passaram a cobrar medidas efetivas, 

argumentando que além dos deveres (de mães que deveriam dar à nação bons filhos 

republicanos) tinham que receber também os direitos (apud VAQUINHAS, 2000, p. 46). 

Ana de Castro Osório ressaltou a importância da educação para as mulheres, declarando 

que a luta por esse direito é uma das tarefas do feminismo: 

Educar a mãe para ser a educadora dos filhos, educar a mulher em geral 
para viver de si mesma, e para si, quando pertença à enorme legião das 
que ficam solteiras e portanto, - sem filhos a educar nem casa a governar, 
deve ser um dos nossos mais porfiados empenhos. / É este o verdadeiro 
feminismo. (OSÓRIO, 1905, p. 54). 

 

Cabe destacar que Osório exigia a educação da mulher não somente para ser a 

formadora de futuros cidadãos, já que se referia também às mulheres solteiras que, como 

não eram mães, acabavam ainda mais esquecidas e preteridas em seus direitos sociais. É 

interessante o posicionamento da feminista portuguesa, avançado para o momento, com 

relação ao matrimônio, visto que no livro Às mulheres portuguesas, afirmava que de maneira 

alguma a mulher deveria ser “coagida pela educação, nem pelos costumes, nem pelas 

conversas, nem pelos pais (...) a ver no casamento um fim, um ideal completo e único, 

quase uma obrigação” (IBIDEM, 1905, p. 31-32). Apesar de a maioria dos argumentos a 

favor dos direitos femininos tomasse o papel social (considerado natural também) da mãe 

como base, inclusive nos textos das próprias feministas, Ana de Castro Osório apontava 

para uma liberdade maior da mulher ao desestimular o sentimento de obrigatoriedade do 

casamento. Sua reivindicação pela educação de qualidade e, consequentemente, pelo 

trabalho bem remunerado para as mulheres objetivava a libertação da quase necessidade do 
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matrimônio e do subjugo ao poder masculino, que além de psicológico sempre foi, 

sobretudo, financeiro: 

 
E desde que se torne independente pelo seu próprio esforço, desde que 
saiba agenciar o pão que come, a casa que habita (...), sem estar à espera 
do homem, fonte perene de todo o dinheiro que hoje a sustenta – seja 
como pai, marido ou irmão – a sua alforria está decretada. (IBID, 1905, 
p. 21). 
 

 

 Nesse sentido, Ana de Castro Osório dá um passo adiante nas reivindicações pelos 

interesses femininos, dado que o casamento era uma espécie de lugar-comum: a mulher 

solteira com idade mais avançada não tinha espaço na estrutura social, daí o fato de muitas 

feministas não terem chegado a escrever abertamente sobre a importância de educar a 

mulher para que pudesse se sustentar sozinha, sem depender do dinheiro e da benevolência 

de parentes (irmãos, tios, primos). 

Clorinda Matto de Turner, embora tenha salientado que somente a igualdade entre 

os cônjuges e a existência do amor poderiam construir uma relação positiva entre homem e 

mulher, não questionava esse sentimento de ânsia e de necessidade obrigatória que o 

casamento tinha (e quiçá ainda tenha) para as mulheres. A ênfase que Castro Osório 

colocava em seus textos na questão do trabalho feminino bem remunerado e na 

participação ativa das mulheres na vida política e pública (o sufrágio feminino era 

defendido pela portuguesa, ainda que restrito às mulheres que haviam recebido educação 

suficiente) era bem maior do que nas reivindicações de Clorinda. Apesar de estarem 

separadas por um período de tempo relativamente curto e de refletirem acerca de assuntos 

semelhantes, os problemas levantados por Ana de Castro alcançaram maior amplitude. 

Ambas viviam em países às voltas com crises e transformações políticas importantes, mas a 

portuguesa tinha um ambiente talvez mais favorável a discussões mais explícitas, já que 
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dispunha de associações feministas mais organizadas, incentivadas pelos próprios políticos 

republicanos. 

Não objetivamos compreender, através dessa breve leitura dos textos de Matto de 

Turner e de Osório, o feminismo como um movimento linear, de avanços e retrocessos, 

mas de perceber as formas e subterfúgios que cada uma encontrou, dentro de um contexto 

sociopolítico específico, para questionar valores naturalizados sobre a mulher e valorizar o 

trabalho de todas aquelas que lutaram para quebrar barreiras e adquirir os direitos 

necessários a fim de que elas finalmente se tornassem verdadeiras cidadãs de suas nações. 
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UM OLHAR SEMIÓTICO SOBRE A MÃE VOZ 
 

 
Lisane Mariádne Melo de Paiva1 

Orientadora: Profa. Dra. Tânia Maria de Araújo Lima2 
 
 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
 
 Antes de trazer à luz a discussão sobre as representações dos signos orais nas poesias 

de Patativa do Assaré e José Craveirinha, pintaremos quadros sobre os planos dos cenários 

espaciais das poesias. 

 Em um primeiro momento detalhamos a verificação de dois registros poéticos que 

acolhem-se no seio materno, afinal é abrigada pelo ventre da mãe que a poesia desenvolve-se. 

No caso de Craveirinha a poesia 'Mãe' transcende o véu da placenta impulsionando-se ao lugar 

de pertença, termos que sinalizam a natureza tais como 'árvores', 'floresta' e 'raízes' em contraste 

com outros mais próximos a uma relação com o sujeito, por exemplo 'espíritos' e 'sangue', 

induzem a uma leitura corporificada do espaço, nesse caso específico a 'Mãe África' está sob 

uma interpretação literal.  

 Apesar da aproximação pela oralitura, o diálogo entre o poeta africano e o cearense é 

torneado por ressalvas, no sentido de que ao falarmos do espaço estamos nos referindo a um 

lugar de vivência, e ainda, consideramos que tanto Patativa quanto Craveirinha constroem uma 

                                                 
1 Granduanda em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas da UFRN, pesquisadora na área de 
Literatura Comparada com ênfase em estudos sobre a literatura oral sob orientação da Profa. Dra. 
Tânia Lima. (nani_mariadne@msn.com). 
2 Professora Dra. da UFRN, com pesquisas na área de Literatura Comparada, que abrangem desde a 
Literatura Africana até o Movimento Manguebeat.  
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oralidade vivida, ou seja, a fala como ação também é uma fala de experiência. Logo, cabe aqui 

destacar que a ponte em que caminhamos é longa, da pequena Assaré, no Sertão nordestino, 

até Moçambique, na África, de um continente ao outro há um „oceano histórico-cultural‟. 

Neste sentido, nos preocupamos em pontuar aproximações sem desconsiderar as distâncias. 

 Uma das distâncias entre as poesias de Craveirinha e Patativa analisadas é a 

representação materna, no primeiro, como dissemos a pouco, „mãe‟ está como um signo de 

fronteira entre o sentido de geradora e de pátria, já Patativa nos dá uma „mãe‟ afetiva. Em „Mãe 

Preta‟ o poeta pássaro relembra os tempos do „eu-menino‟ em seus espaços felizes, como diria 

Bachelard. Ele não condiciona a visão do leitor à dualidade dos espaços particulares e 

coletivos, como o faz Craveirinha, o poeta cearense retrata apenas o seu cosmos particular. 

 Partimos da seleção de alguns pontos trabalhados por Gaston Bachelard em „A Poética 

do Espaço‟ e de sua referente leitura para fomentar as conversas entre as „locações‟ expressas 

no espaço, que no caso de Craveirinha parece retratar um ambiente exterior contrastando com 

o esboço do devaneio do sujeito realizado por Patativa.   

 No segundo momento o nosso enfoque é o dinamismo da oralidade nas poesias que 

constituem o corpus de nossa análise, „Mãe‟ e „Mãe Preta‟. Nosso viés é baseado nas 

concepções de Walter Ong no texto „Sobre a Psicodinâmica da Oralidade‟, em que destacamos 

para as nossas interpretações as idéias do autor em consonância com Paul Zumthor e Amadou 

Hampatê-Bá. Este último realiza um mapeamento das tradições orais africanas que contribui 

para a nossa compreensão acerca das particularidades estruturais das composições orais em 

diferentes contextos, enquanto que os outros dois pesquisadores fomentam um construto 

teórico sobre a oralidade.  
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 Os quatro teóricos supracitados contribuem para a estruturação analítica deste artigo 

sob os campos orais da escrita de Patativa do Assaré e José Craveirinha. Observamos, 

alicerçados em seus estudos, a inter-relação entre os espaços poéticos; os elementos que 

implicam o „poder‟ e a „ação‟ da palavra e a sua perenidade enquanto matéria; as „fórmulas‟ 

decorrentes de possíveis estratégias de memorização advindas da cultura oral de ambos os 

espaços; a aproximação com o cotidiano e a relação da literatura oral escrita com o leitor. A 

organização deste artigo, aliás, seguirá os pontos aqui ordenados.     

 

I. A INTER-RELAÇÃO ENTRE OS ESPAÇOS POÉTICOS 

 

 Há pouco na Introdução apontamos uma trilha para as nossas interpretações sobre as 

representações dos espaços nas poesias de José Craveirinha e Patativa do Assaré. Neste tópico 

iremos começar nossas interpretações pelo contraste entre a exterioridade e a interioridade 

desses espaços, para isso partiremos do exterior em José Craveirinha. Vamos à poesia: 

Mãe3  
 
Minha Mãe: 
Trago a resina das velhas árvores 
da floresta nas minhas veias. 
 
E a sina de nascença 
no meio das baladas à volta da fogueira 
tu sabes como é sempre uma dor nova 
sabes ou não sabes, minha Mãe? 
 
Sabes ou não sabes 
o mistério de olhos inflamados de macho 
que um dia encontraste no teu caminho 

                                                 
3 Em CRAVEIRINHA, José. Mãe. In: FERREIRA, Manuel. 50 Poetas Africanos. Lisboa: Plátano, 1989, 
p. 326-327. 
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de tombasana4 de pés descalços? 
 
Sabes ou não sabes, Mãe 
a resina das velhas árvores plantadas pelos espíritos 
as blasfêmias dos mortos, salgando as raízes virgens 
e as grandes luas de ansiedade esticando 
as peles dos tambores enraivecidos 
e dando às folhas das palmeiras 
o brilho incandescente das catanas nuas? 
 
E no sabor do encantamento, Mãe 
dos nossos desenfeitiçados feitiços ancestrais  
o exorcismo ingénuo das tuas canções 
e o segredo do teu corpo possuído 
mas de materno sangue inviolável 
donde a minha sina nasceu. 
 
No 
espaço da tua sepultura de negra 
sabes ou não sabes a verdade 
agora sabes ou não sabes 
minha Mãe? 
 

 A poesia „Mãe‟ de José Craveirinha induz o leitor a imaginar um plano multifacetado, 

ou seja, simultaneamente a interpretamos por prismas diversos, seja dos questionamentos 

próprios do sujeito ou da identidade pátria, da „moçambicanidade‟.  

Essa poesia que fora publicada em Karingana ua Karingana, 1974 representa a fase do 

poeta mais questionadora sobre a identidade nacional. Neste livro ele, em diversos poemas o 

mais significativo deles „Carta ao meu belo pai ex-imigrante‟, trava indagações sobre a 

influência cultural, a sua herança e origem. Percebemos assim, que a poesia em destaque neste 

artigo também possibilita a leitura da „mãe‟ como sendo o espaço, o berço „mátrio‟, em dois 

pólos: Moçambique e África. 

                                                 
4 Segundo http://lusofonia.com.sapo.pt/glossario_africano.htm#T, esta palavra significa uma moça 
solteira. 
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Ressaltamos esses dois pólos porque eles nos permitem identificar duas características 

bastante relevantes do poeta: a moçambicanidade e a reafirmação da identidade. Nos dois 

pólos os espaços simbolizam uma maternidade, se voltarmos nosso olhar ao campo de sentido 

envolto sob a moçambicanidade nos direcionamos a uma nação a beira da independência (25 

de junho de 1975) e a um poeta militante desta luta, que acabar de sair da prisão onde conviveu 

na famosa cela I com nomes como Malangatana e Rui Nogar.  

Ainda no viés da moçambicanidade tem-se na penúltima estrofe da poesia „Mãe‟ a 

imagem do abismo entre os olhares do „eu‟ e do „outro‟, o „eu‟ que ironicamente intercala 

adjetivos opostos (desenfeitiçados feitiços), e idéias contrárias (e o segredo do teu corpo possuído / mas de 

materno segredo inviolável) convence o leitor de sua crítica convidando-o veladamente a responder 

os repetidos questionamentos à sua „Mãe‟.  

Ampliando o território poético e espacial à interpretação da „Mãe‟ como personificação 

da África, apesar da possibilidade da construção de um paralelismo com a leitura pelo pólo da 

moçambicanidade descrito anteriormente, o efeito interpretativo é dilatado ao questionamento 

identitário. Alarga-se, portanto, o lugar de pertença do eu - lírico a não mais uma nação, mas a 

um coletivo cultural.   

Retomando, novamente, o dito na Introdução em que ressaltamos que o jogo do 

exterior/interior do espaço na poesia de José Craveirinha difere do que foi construído por 

Patativa do Assaré em „Mãe Preta‟, detalharemos neste momento os trechos da poesia do poeta 

cearense que evidenciam a dicotomia espacial entre os poetas. 

Mãe Preta 
 
O coração do inocente, 
É como a terra estrumada, 
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Qui a gente pranta a simente 
E a mesma nace corada, 
Lutrida e munto viçosa. 
Na nossa infância ditosa, 
Quando o amô e a simpatia 
Toma conta da criança, 
Esta sodosa lembrança 
Vai batê na cova fria. 
 
[...] 
 
Quando amanhecia o dia, 
Pra minha rede ela ia 
Dizendo palavra bela; 
Pra cuzinha me levava 
E um cafezim eu tomava 
Sentado no colo dela. 
 
[...] 
 
Dentro de nossa morada 
Pra mim não fartava nada, 
O meu mundo era Mãe Preta; 
Foi ela quem me ensinou 
Muntas cantiga de amô, 
E brincá de carrapeta. 
 
[...] 
 
O coração do inocente, 
É como a terra estrumada, 
Qui a gente pranta a simente 
E a mesma nace corada, 
Lutrida e munto viçosa. 
Na nossa infância ditosa, 
Quando o amo e a simpatia 
Toma conta da criança, 
Esta sodosa lembrança 
Vai batê na cova fria. 

 

Enquanto que em „Mãe‟ de Craveirinha o espaço é personificado como símbolo do 

ideal do sujeito, em „Mãe Preta‟ de Patativa este espaço funciona como um cenário afetivo do 

devaneio. Há em Craveirinha uma interferência ativa do espaço para as leituras possíveis da 
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poesia, ele é tal qual um personagem em uma narrativa. Os desdobramentos dos ângulos 

interpretativos interferem diretamente na re-significação poética. 

Segundo Bachelard, “analisada nos horizontes teóricos mais diversos, parece que a 

imagem da casa de torna a topografia do nosso ser íntimo”5, sendo assim a „morada‟ que 

Patativa refere-se no primeiro verso da terceira estrofe citada indica o cenário do devaneio 

poético, é neste espaço que a lembrança da „mãe preta‟ revive. É neste sentido que indicamos o 

espaço na poesia de Patativa como afetivo, pois é através dele que o devaneio se instaura. 

A poesia „Mãe Preta‟ conversa com o dito por Bachelard, 

A poesia em sua função principal, restitui-nos as situações 
do sonho. Mais que um centro de moradia, a casa natal é um 
centro de sonhos. [...] É no plano do devaneio, e não no 
plano dos fatos, que a infância permanece em nós viva e 
poeticamente útil. Por essa infância permanente, 
preservamos a poesia do passado. Habitar oniricamente a 
casa natal é mais que habitá-la pela lembrança; é viver na 
casa desaparecida tal como ali sonhamos um dia. 
(BACHELARD, 2000: 34-35) 

  

A „cuzinha‟ e a „rede‟ ativam o devaneio, através delas as lembranças permanecem 

vivas, contudo no devaneio construído por Patativa algumas entrelinhas dão margem para 

identificarmos o espaço da „morada‟ não apenas afetivo como formador. No trecho O meu 

mundo era Mãe Preta; / Foi ela quem me ensinou / Muntas cantiga de amô / E brincá de carrapeta 

percebemos a casa como escola, o ancião como educador, nesse caso a „Mãe Preta‟ retém o 

papel da passagem do conhecimento. 

 

 

                                                 
5 Em BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 20. 
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II. ‘PODER’ E ‘AÇÃO’ DA PALAVRA E SUA PERENIDADE ENQUANTO 

MATÉRIA 

 

 A Literatura oral escrita por si só já implica uma grande problemática: como se dará a 

passagem da vocalização à matéria, ou seja, o som ao papel? E a relação do emissor com o 

público, a interação? A performance? Como se pôde perceber, esta grande problemática não está 

„solitária‟, ela é na verdade uma rede de dúvidas cíclicas.  

 Geralmente as literaturas orais escritas interligam-se a uma cultura de forte tradição 

oral, o que implica em, provavelmente, uma relação próxima ao sagrado com a palavra. Isso 

quer dizer que a palavra é carregada de um „poder‟ sob o que ela representa, há um 

compromisso do sujeito com o dito, ela é o sujeito.   

 ONG, 1998 ilustra esta potencialidade da palavra como „poder‟ e „ação‟ através da 

associação com o seu elemento caracterizador, o som, dizendo que “[...] não causa surpresa 

que povos orais comumente – e talvez universalmente – considerem que as palavras são 

dotadas de grande poder. O som sempre exerce um poder.” (ONG, 1998: 43) 

 O som é um dos elementos da performance, basta um tom mais sarcástico para fazer de 

um belo gesto uma provocação ou até um insulto. O som é o terreno da vivência da palavra 

oral, é onde ela vive e onde ela morre, é sua presença e sua ausência. A cada letra falada a 

palavra se esvai. 

 O compromisso com a palavra nas tradições orais não quer dizer necessariamente um 

compromisso com o que é dito, a palavra implica uma „ação‟, é com esta ação que o emissor 

compromete-se, logo a palavra como „ação‟ é o veículo de representação do que é o seu 
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emissor, o seu valor como sujeito. O homem vale o quanto vale a sua palavra. Distanciando-se 

de sua palavra, o homem fica mais longe de si. 

 A palavra oral é subordinada à „dinâmica‟ relacional entre os sujeitos e os contextos, ela 

implica uma perenidade, mesmo que haja um registro este é apenas um „eco‟, não há como 

materializar a palavra proferida. Com isto, pensar a palavra oral como signo é condicionado 

por uma reflexão do que é um signo. 

 Se para Saussure o signo constitui-se de um significado e um significante, este último 

sendo a imagem acústica, já o direcionamos ao som –, contudo como o teórico não se atreveu 

sob o prisma situacional do signo paramos em um beco com uma saída um tanto obscura.  

 No entanto Charles Sanders Peirce jogou em nossos braços a sua pansemiótica, 

atrevidamente ilimitada, ela nos oferece um signo que pode ser qualquer „coisa‟. Assim sendo, 

este signo pode ser a voz, o som, a palavra, a performance etc. Seu modelo decodificador é regido 

por uma série de conceitos, dentre os quais há o índice, o símbolo e o ícone. Na perspectiva da 

palavra oral, entendemos que sua possível interpretação sígnica se daria por uma presença 

sonora e não visual. Walter Ong fez o seguinte alerta,   

 
Sem a escrita, as palavras em si não possuem uma presença 
visual, mesmo que os objetos que elas representam não 
sejam visuais. Elas são sons. Poder-se-ia „evocá-las‟ – 
„reevocá-las‟. Porém não estão em lugar algum onde 
poderiam ser „procuradas‟. Não têm sede, nem rastro (uma 
metáfora visual, que mostra a subordinação à escrita), nem 
mesmo uma trajetória. São ocorrências, eventos. (ONG, 
1998: 42) 
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 Desse modo, a literatura oral escrita apesar de transportar a tradição às páginas, à 

materialidade, perdendo assim a sua característica imediatista, perene; ela consegue transpor 

efeitos potencializadores da voz, tais como a repetição. Mas isso, veremos no próximo tópico.  

        

III. ESTRATÉGIAS DE MEMORIZAÇÃO E SUAS FÓRMULAS 

 

 José Craveirinha e Patativa do Assaré têm como elo comum as inserções de diálogos 

nas poesias, porém sem uma função limitada à representação da voz. Esses diálogos implicam 

a descoberta de um narrador, de um contador de histórias segredado na poesia. 

 Em „Mãe‟ e em „Mãe Preta‟ há narradores ocultos que encaminham o leitor, tal qual o 

faria com o público um contador de histórias, à reflexão e à interação. Na leitura de ambas, nos 

pegamos con-versando com os poetas. Respondendo-lhes perguntas e devaneando consigo e 

com o poeta. 

 Enquanto Patativa utiliza mote, transcrição gráfica da sonoridade da fala e cadência 

rítmica, Craveirinha insere uma ironia ácida, paralelismos, e comumente ao poeta do Sertão 

repetições e cadenciamento rítmico. 

 Tais „fórmulas‟ na tradição oral são utilizadas em função da memória, no entanto nesta 

passagem para a escrita elas recebem outra função, a de reafirmação de identidade.  
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IV. A LITERATURA ORAL ESCRITA E SEU PÚBLICO ‘OUVINTE’ 

 

 No decorrer deste artigo, e principalmente no tópico anterior, apresentamos um 

questionamento inserido na imensa problemática acerca da literatura oral escrita, como se daria 

a relação com o público „ouvinte‟. Também no tópico anterior, apresentamos um traço nas 

poesias de José Craveirinha e Patativa do Assaré que permite identificar uma solução a este 

dilema: o narrado segredado. 

 Ao longo do nosso trabalho estamos utilizando o termo „tradição oral‟ para nos 

referirmos à cultura de base oral, entretanto têm-se a necessidade ao concluirmos o seu corpo 

de indicar uma ressalva lembrando outra já dita, estamos analisando uma poesia „locada‟ em 

uma cidadezinha no sertão nordestino e outra em um país na África. Não apenas a distância 

territorial lança sobre nós a responsabilidade de cautela, mas também as diferentes implicâncias 

sócio-culturais, portanto apesar do uso do termo no singular, ele refere-se a um pluralismo. 

 Ainda que com as ressalvas acima descritas, há muitas proximidades entre as tradições 

orais nordestina e moçambicana, uma delas é o papel do contador/narrador. Em ambas as 

culturas ele é tido como uma espécie de conhecedor, detentor de experiências que devem ser 

passadas para as gerações seguintes.  

 Na poesia „Mãe Preta‟ de Patativa do Assaré este papel está mais explícito que na de 

Craveirinha, o poeta pássaro do sertão através da contação de seu devaneio ele descreve a 

relação anciã/menino como uma relação além de afetiva formadora, no sentido de educação. A 

presença e as ações de sua „mãe preta‟ o ensinaram.  
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 O poeta africano ao construir „Mãe‟ com intercalações de diálogos e questionamentos, 

com um teor carregado de ironia presenteia o leitor com a responsabilidade de reflexão. Desse 

modo, parece que o narrador passa o seu conhecimento através de um jogo de indicações e 

insinuações. 

 Nessa construção de contação/narração a poesia ganha um poder relacional e 

interativo. Seja pelo devaneio ou pela defesa de identidade, elas ganham uma performance 

caracterizada pela ausência da corporeidade, mas contudo com movimentos vocalizadores da 

palavra que oferece ao leitor uma imagem sonora do jogo performático. O público continua 

ouvinte de sua leitura, e o poeta contador. 
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A MEMÓRIA EM MIA COUTO. TRAÇOS DA PERCEPÇÃO DE UMA 

REALIDADE. 

 

Luciana Morais da Silva * 

 
 

“― Sofremos a guerra, haveremos de sofrer a paz” (Mia Couto) 
 

 

 A construção da memória em A varanda do frangipani, de Mia Couto, faz-se por meio 

de uma imersão pelos labirínticos segredos de uma fortaleza colonial transformada em asilo 

após os tempos de guerra. Os moradores do novo asilo, ou da antiga fortaleza, estão 

segregados pela própria construção física do espaço que habitam. Assim, privados da 

possibilidade de transpor as barreiras físicas, já que o único meio de transporte do local 

eram helicópteros, os idosos moradores denunciam seu quotidiano. As personagens 

fundam no “contar”, e, principalmente, no caráter testemunhal de suas lembranças, as 

pontes para buscar o espaço externo, que os inquire de diferentes maneiras, seja pela 

presença do investigador Izidine, seja pelos esparsos contatos de algumas personagens com 

o “mundo de fora”. 

 A fortaleza colonial que se tornou asilo é um espaço conflituoso, já que ao deixar 

de ser uma fortaleza não indica que foi adaptada para receber os novos moradores; ao 

contrário, “depois da independência ali se improvisou um asilo para velhos” (COUTO, 

2007, p. 11). A última morada de homens e mulheres fora apropriada dos espaços de 
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guerra, guardando em si a história de conflitos e aprisionamentos. O narrador, a respeito da 

história contida na fortaleza, revela: 

Naquela pedra deflagraram canhões lusitanos sobre navios holandeses. 
Nos fins do tempo colonial, se entendeu construir uma prisão para 
encerrar os revolucionários que combatiam contra os portugueses (...). 
Veio a guerra, abrindo pastos para a morte. Mas os tiros ficaram longe 
do forte. Terminada a guerra, o asilo restava como herança de ninguém. 
(COUTO, 2007, p. 11).   
 

A história contida nas paredes da fortaleza garante uma aventura pela constituição 

da memória do próprio país; porém, sem satisfazer a necessidade de descrever traços 

coletivos, ou seja, de uma memória pública, a narração possibilita um aprofundamento de 

cada matiz individual, uma vez que o narrador cede espaço para diversas vozes; estas, 

detentoras do caráter multifacetado de seu país. Ainda que os cruzamentos possíveis entre 

as vozes narrativas tornem acessíveis a compreensão de segmentos da história, traçando os 

fatos que envolvem o crime, não se pode afirmar que a evocação da memória individual 

tenha como eixo paradigmático a constituição de um relato que aponte para uma memória 

coletiva sobre o crime, visto que, o crime acaba revelado apenas no momento oportuno. 

 A fortaleza, a nova casa dos idosos é, simultaneamente, espaço de convivência e 

revelação. Trata-se de uma construção do período colonial, idealizada para proteção contra 

invasores externos e escoamento de produtos. O “asilo” feito de improviso é um espaço de 

infinita possibilidade, já que sua varanda, habitada por uma frangipaneira, proporciona o 

olhar para o “horizonte”, para cenas de histórias.  

 No entanto, a varanda, de onde os moradores observam o mar, - esse espaço de 

magia e beleza - é, ainda, furtivamente, o ponto de visibilidade de uma fortaleza, onde 

homens lutaram, sendo até presos. O lugar de paz e harmonia guarda guerras de outrora e 

o aprisionamento involuntário como traços de sua constituição; afinal, a ilusão da 
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liberdade, existente em “andorinhar” com olhos pelo horizonte (cf. COUTO, 2007, p. 48), 

não leva em conta a prisão em que moram as personagens. 

 A personagem Domingos Mourão retrata a varanda como um espaço de renovação 

de energias, pretendendo tornar-se parte permanente deste lugar de tranquilidade, 

principalmente por ter deixado suas origens, ou tê-las visto partir ― “faz agora vinte anos, a 

minha mulher se retirou” (COUTO, 2007, p. 46). Após a independência, a esposa de 

Domingos Mourão retorna a sua terra. Já Mourão optou por “converter-se” a 

Moçambique, pretendendo viver por lembranças cunhadas a partir da própria terra. De 

acordo com ele, “na tontura, eu ganho a ilusão de estar em pleno mar, vagueando sobre um 

barco. A mesma razão me prende ali, na varanda do frangipani: me abasteço de infinito, me 

vou embriaguando” (COUTO, 2007, p. 48). Com isso, a personagem declara toda sua 

afeição pelo espaço de acolhimento, lembrando seu prazer em perceber o mar, o oceano, 

que o cerca.  

 A fortaleza demonstra-se como um espaço de profunda abstração e possibilidade 

de transcendência; mas também, como um lugar de aprisionamento, mesmo que 

involuntário. A paz havia se instalado recentemente no país, mas “no asilo, porém pouco 

mudara. A fortaleza permanecia ainda rodeada de minas e ninguém ousava sair ou entrar” 

(COUTO, 2007, p. 20). Sendo assim, o asilo capacita os viventes a olharem para um 

“horizonte infinito”; porém, os impede de ir buscá-lo plenamente.            

 Paz e liberdade são artigos raros de serem adquiridos em países submetidos a 

longos períodos de conflito. A paz, como bem revela Houaiss (2010), compor-se-ia da 

cessação de hostilidades, trazendo calma, sossego. Ainda para ele, lançando mão da 

compreensão filosófica, a liberdade representaria a capacidade individual de optar com total 
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autonomia, com independência e soberania. Entretanto, a paz, conforme assevera Salufo 

Tuco, personagem de A varanda do frangipani, acaba sendo sofrida e não vivida no pós-

guerra. Para ele, os velhos em sua terra eram usurpados de seus direitos, como afirma: 

 
À ganância das famílias se juntavam soldados e novos dirigentes. Todos 
vinham tirar-lhes comida, sabão, roupa. Havia organizações 
internacionais que dava dinheiro para apoio à assistência social. Mas esse 
dinheiro nunca chegava aos velhos. Todos se haviam convertido em 
cabritos. E como diz o ditado ― cabrito come onde está amarrado. 
(COUTO, 2007, p. 107-108). 
 

A ausência de direitos e de liberdade acarreta uma distorção da idéia de paz e 

liberdade, tornando a percepção da realidade, da paz, um projeto a ser buscado. A ganância 

e a fome de poder dominam o cenário externo ao asilo de São Nicolau; porém, em seu 

interior, homens e mulheres necessitam da convivência com o diretor, homem seduzido 

pelo poder, que utiliza seu “cargo”, ou sua função, para aterrorizar as demais personagens 

com sua maldade. 

 A personagem Ernestina, esposa de Vasto, o diretor, tratando do mal provocado 

por ele, assevera: “estranha sucedência: a maior parte da gente era deslocada pelo conflito 

armado. Com Vasto sucedia o contrário: a guerra é que se tinha deslocado para dentro dele, 

refugiada em seu coração. E agora como tirar a malvada dos seus interiores?” (COUTO, 

2007, p. 103).  

Segundo Todorov, em Memória do mal, tentação do bem (TODOROV, 2002), as 

memórias podem ter várias funções, sendo tanto boas quanto más; contudo, violências de 

guerra, ou seja, seus traumatismos podem “gerar, anos mais tarde, atos de uma violência 

semelhante” (TODOROV, 2002 ,p. 198). As violências de Vasto poderiam, portanto, ser 

frutos do mal-estar deixado pela guerra. Contudo, até fome os idosos passavam, pois 

Excelêncio negociava os alimentos destinados ao asilo. Tal homem aparece, então, definido 
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como um ser interessado em lucrar, um novo dirigente, parte integrante das “próprias elites 

que viraram costas às responsabilidades para com os seus povos” (COUTO, 2005, p. 21), 

apresentando um “comportamento predador [que] ajuda a denegrir a (...) imagem e fere a 

dignidade de todos os africanos” (COUTO, 2005, p. 21).  

 Marcado por sua ambição, Vasto nutre-se da vida dos outros, roubando-lhes o 

mínimo para obter lucro, indicando sua crueldade. A esposa de Vasto revela o horror 

derivado de sua percepção da realidade, a que estavam expostos os idosos, pois, como 

sugere: 

Às vezes me parecia que morriam espetados em seus próprios ossos. 
Mas Vasto era insensível àquele sofrimento. 
― Como é possível você não fazer nada, você que tanto fala em nome do povo... 
― Os velhos estão habituados a não comer, me respondia. Comer, agora, até lhes 
havia de fazer mal... (COUTO, 2007, p. 102). 
 

Não se sabe se realmente eles morriam espetados em seus próprios ossos, mas, 

certamente, feneciam, pela ausência de alimentos básicos. O diretor do asilo, que deveria 

zelar pelo bem da fortaleza de São Nicolau, era seu principal usurpador, como os familiares 

e soldados gananciosos já mencionados por Salufo Tuco. Conforme Todorov, “a vida e a 

dignidade de um homem ou de uma mulher, de uma criança ou de um velhinho são 

igualmente preciosas, sejam quais forem a raça, a nação ou a cultura deles” (TODOROV, 

2002, p. 191). 

 A efêmera vida humana é continuamente menosprezada pela personagem Vasto 

Excelêncio. Ao negar dignidade aos mais idosos, moradores do asilo, ele contribui para a 

configuração de uma realidade de opressão, em que sobreviventes da guerra, que foram 

resguardados dos conflitos civis, convivem entre a visão libertadora da varanda do 

frangipani e a opressão diária, imputada pelo diretor da fortaleza. A varanda seria, desse 

modo, o espaço de descanso que oscila entre prisão e proteção. 
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Todorov, em seu percurso pela sacralização de fatos passados, e discutindo a 

dualidade da memória, estabelece a importância da vida, ou seja, da existência humana, a 

qual deve ser preservada e respeitada. Para ele, a memória é legítima no que tange a seu 

valor gregário, já que possibilita a cada homem compartilhar suas lembranças. Todavia, o 

autor ressalva que a evocação das memórias pode, por vezes, adquirir um sentido nefasto, 

principalmente quando remete o sujeito aos traumas do passado (Cf. TODOROV, 2002, p. 

198).  

 De acordo com Jeanne Marie Gagnebin, em Lembrar escrever esquecer (GAGNEBIN, 

2006), o testemunho seria uma forma de se encontrarem traços da história, compartilhando 

com o outro a subjetividade de uma vivência; dessa maneira, possibilitando a manutenção 

da memória como uma fonte de sabedoria, pois é através do conhecimento de um erro que 

se encontra a possibilidade de não tornar a cometê-lo. Para ela, 

 
testemunha também seria aquela que não vai embora, que consegue 
ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras 
levem adiante, como num revezamento, a história do outro: não por 
culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão 
simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente 
essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo 
infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o 
presente. (GAGNEBIN, 2006, p. 57). 
 

O caráter testemunhal do relato guarda em si uma sabedoria apreendida tanto pelo 

ouvir quanto pelo narrar, em que os seres dividem experiências traumáticas ou não, com a 

ideia de operar mudanças no passado, para que o “mal” de outrora permaneça no passado.  

Porém, como afirma Todorov, o despertar de lembranças pode ainda provocar uma catarse 

emocional desconhecida. Não há realmente respostas conclusivas a respeito das memórias, 

já que habitando os espaços recônditos do conhecimento humano, a busca pela 
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rememoração de um acontecimento pode ocorrer voluntária ou involuntariamente; a 

primeira, por hábito e a segunda inexplicavelmente permeada por detalhes.  

 As lembranças guardadas na memória, que se compõem por traços minuciosos, 

aparentemente apagados, mas que ao primeiro estímulo reaparecem, podem ser 

despertadas por diversos motivos, principalmente por estímulos sensoriais de ordem 

diversa, pois o passado “no representa algo que ha sido, sino simplemente algo que es, y 

que coexiste consigo como presente. Que el pasado no tíene que conservarse em nada 

distinto a sí, ya que es en si, y sobrevive en si” (DELEUZE, 1972, p. 71). Indica-se desse 

modo, que a memória espontânea, como denomina Bergson (2010), ou involuntária, 

segundo Deleuze, é aquela que guarda em si o passado, não como um hábito apreendido, 

mas efetivamente um deslocamento ao passado, como uma ponte. 

Nas palavras de Manoel Antônio de Castro, “o passado é o estar que se tornou ser, 

é o estar que ficou sendo, sendo o que ficou. Por isso mesmo o passado não passou, tanto 

não passou que ele e só ele é a luz do futuro” (CASTRO, jul. 2011). Observa-se que a 

recolha de memórias na narrativa miacoutiana corresponde ao estar sendo do passado, no 

passado, uma vez que as personagens mergulham em suas memórias, reavivando até 

fisicamente os sentidos, as sensações vividas anteriormente. 

 A realidade percebida no interior do asilo apresenta diversos matizes, visto que as 

personagens são idosas, e, dessa maneira, detentoras de conhecimentos adquiridos no 

decorrer de suas vidas. Elas apresentam memórias labirínticas que, oportunamente, o 

investigador Izidine Naíta pretende desvendar, colhendo pouco a pouco dados de um 

conhecimento que ele, a princípio, despreza, mas que agrega valor histórico e, também, 

cultural. Hampaté Bâ, em “A tradição viva” (HAMPATÉ BÂ, 1982), afirma: 
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Não se trata de recordar, mas de trazer ao presente um evento passado do 
qual todos participam, o narrador e a sua audiência. Aí reside toda a arte 
do contador de histórias. Ninguém é contador de histórias a menos que 
possa relatar um fato tal como aconteceu realmente, de modo que seus 
ouvintes, assim como ele próprio, tornem-se testemunhas vivas e ativas 
desse fato. Ora, todo africano é, até certo ponto, um contador de 
histórias. (IDEM, p. 125).    
 

As personagens mais velhas constituem, na tessitura narrativa, o que se pode denominar de 

“guardiões da tradição”, ou “detentores do „antigamente‟”, pretendendo levar às demais um 

pouco de sua percepção do mundo de outrora, tratando de revelar os acontecimentos de 

suas vidas, porém, sem ajudar efetivamente na resolução do crime ali ocorrido. Os idosos 

seriam, então, depositários de um misto de cultura e experiência, traço perceptível no 

argumento de Marta a respeito do descaso de Izidine: 

 
― Que quer que eu faça? Diga-me, você que sabe deste mundo... 
― Você quer condená-los! 
― Quero saber a verdade... 
― Quer condená-los sabe porquê? Porque você tem medo deles!  
― Medo, eu? 
― Sim, medo. Estes velhos são o passado que você recalca no fundo da sua cabeça. 
Esses velhos lhe fazem lembrar de onde vem... (COUTO, 2007, p. 74).  
 

Assim, Marta desestabiliza o inspetor, desafiando-o a olhar fixamente para seu passado 

recalcado e de aparente esquecimento, para, logo, relembrar traços de sua cultura, os quais 

nitidamente tenta esquecer, mas que teimam em ressurgir, como a escama do halakavuma, 

que ele encontra e reconhece. Nas palavras do narrador e das personagens: 

 
Um volume estranho no vestido chamou a atenção do inspector. Retirou 
o chumaçudo objecto: era uma outra escama. Mostrou-a à enfermeira. 
― Sabe o que é isto? 
― Isso, caro inspector... 
― Me chame Izidine. 
― Isto, Izidine, é uma escama de pangolim, o halakavuma... 
― Ah, já sei. Esse que desce das nuvens para anunciar notícias do futuro? 
― Afinal, você não esqueceu a tradição. Vamos ver se esqueceu outras 
coisas... (COUTO, 2007, p. 96-96) [negrito nosso]. 
 

A tradição não fora completamente esquecida pelo inspetor, ainda que este teimasse 

em escondê-la. O homem por trás de seu cargo de polícia omitia sua essência local, 

deixando-se pautar apenas pela racionalidade, sem levar em conta a sabedoria presente 
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naquela geração de moradores do asilo, os quais, apesar de velhos e até doentes, seriam (ou 

representariam) a “memória viva da África” (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 181). 

 A estruturação narrativa de Mia Couto instrumentaliza-se da captura do real para 

compor primeiramente uma literatura crítica, engendrando uma percepção reflexiva a 

respeito da constituição de seu país, reunindo o universal e o local. Impregnada pelas 

inquietações comuns aos escritores do mundo moderno, sua literatura apresenta um matiz 

cultural diversificado, construindo um texto que marca a representação artística do “deixar-

se tomar pelos pequenos detalhes do quotidiano” (COUTO, 2005, p. 46). 

 O quotidiano representado nas narrativas do autor, e em especial em A varanda do 

frangipani, permite diálogos com uma diversidade de elementos que perpassam a narrativa; 

haja vista a presença do inspetor Izidine Naíta, um “retornado” que ensaia não ter 

conhecimento sobre os costumes. Mas eis que se revela um conhecedor do ente mítico, 

reproduzindo até mesmo suas funções no eixo deífico.  

 Apesar de negar seu envolvimento com o mundo insólito, pautando-se por uma 

racionalidade também perturbadora, Izidine Naíta apresenta-se como uma personagem que 

convive entre dois mundos: o da tradição, que o absorve e ensina e o da razão, que o faz 

ser parte do país, uma das engrenagens que possibilita o crescimento da pátria. Qual será 

realmente o espaço em que essa personagem realmente habita?  

 Izidine acaba convivendo entre os dois mundos, englobando as praticas racionais 

aos conceitos meta-empíricos. Principalmente, porque a personagem é apresentada como 

um ser de fronteira, um de fora, que, contudo, está ali presente como parte integrante do 

mundo intrigante dos idosos. O retornado almeja encontrar resposta, mas essas só são 
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possíveis por meio do desvendamento de uma realidade que emana do em torno da 

frangipaneira. 

 A varanda do frangipani é uma narrativa, que coloca em dúvida a consciência de 

naturalidade dos seres, pois os relatos da personagem Nãozinha, por exemplo, são tomados 

pelos demais como impossíveis, porém sua metamorfose em água salva-a da coexistência 

com suas enfermidades, tanto do corpo quanto da alma. Seus relatos podem ser verdades, 

ou mentiras, mas é ela que ao final da narrativa livra Izidine do fenecimento. O evento 

insólito, inusual, é mais uma vez denunciado a nível narrativo e posto em questão, como 

ocorre com a escama do halakavuma, e normalmente naturalizado, uma vez que o 

ignorante é exatamente o velho que questiona as feitiçarias de Nãozinha.  

 
― Não me venha com essa história da água, Nãozinha, respondeu Xidimingo. 
Eu ainda sorri. Todos temos nossos desconhecimentos. Mas os brancos 
como se envaidecem de suas ignorâncias! Para o português o assunto era 
pão e terra. Uma pessoa que vira água? Impossível! O corpo se 
fragmenta é na morte, polvilhado em nada, na coerência de uma ossada. 
Eu nem tinha força para desditos. (COUTO, 2007, p. 87). 
 

A apresentação do espaço insólito como sólito desencadeia uma percepção da 

realidade bastante comprometida com as “verdades” embutidas na narrativa, pois o homem 

é colocado diante de uma escolha entre a fé e a realidade racional; porém, não lhe é dado o 

tempo necessário, ou a reflexão, para que este possa escolher. Logo, o homem é imbricado 

por suas escolhas, vivenciando duas realidades que se sobrepõe uma sólita e outra insólita, 

remetendo ao gênero do realismo-maravilhoso. 

 O gênero, como bem afirma Irlemar Chiampi (1980), seria a “comunhão social e 

cultural, em que o racional e o irracional são recolocados igualitariamente” (CHIAMPI, 

1980, p. 69). A investigação do crime, ou seja, a realidade que tenta desvendar o mistério 

em torno de um assassinato, é, justamente, colocada ao lado de uma relação pautada pelo 
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insólito, em que o frangipani une ao seu redor pessoas que guardam traços de uma cultura 

polissêmica e ainda baseada em uma estruturação singularmente sobrenatural. 

 O plano sobrenatural apresenta um ser mítico, capaz de dar vida a um morto, o 

qual volta à vida dividindo espaço com a autoridade, que deveria desvendar o mistério em 

torno de um crime. Entretanto, qual a real explicação para o crime? Sólita ou insólita? Sólita 

seria a resposta mais óbvia, já que o morto fora assassinado por perder as armas, os 

resquícios de guerra. Coloca-se ainda a questão insólita das circunstâncias que levaram ao 

crime, pois por mais que os velhos tenham retirado as armas e as jogado no mar, porque 

restara um buraco oco? Feitiço? 

 A explicação para que o paiol fosse desfeito é sobrenatural, já que “a seus olhos se 

esculpiu a fantástica visão: ali, onde havia chão, era agora um buraco sem fundo, um vão 

no vazio, um oco dentro do nada”. (COUTO, 2007, p 137). Dessa forma, percebe-se que o 

crime apresenta uma explicação sólita, porém por um insólito desaparecimento de armas, o 

qual é ainda investigado por um homem incorporado. 

 É evidente que esse entrelaçamento de mundos se dá através de um caráter 

multifacetado, e poder-se-ia dizer diversificado dos mundos analisados pelo realismo 

maravilhoso, que em especial debruçou-se sobre os universos latino-americanos. 

Atualmente, discuti-se o espaço anímico das narrativas africanas, nesse caso a 

moçambicana, observando-se que tais irrupções insólitas conjugam-se como uma matéria 

peculiar no estudo de narrativas pertencentes à matriz moçambicana. 

 O uso do termo realismo animista, ou realismo maravilhoso, remete 

primordialmente a irrupção do elemento insólito dentro de uma realidade, e a convivência 

de dois mundos em comum acordo de sentidos. Traços observáveis na narrativa em 
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análise, principalmente no acordo entre os dois mundos, que, em geral, se ajudam. O 

entrelaçamento entre os dois mundos pode ser visto, por exemplo, em: 

 
Nãozinha acelerava o transe. Era como se o corpo dela se animasse de 
viva labareda: 
― Amanhã será. O assassinato eu o estou a ver. É o piloto. É esse mesmo que o 
trouxe de helcóptero. Esse é quem o vai matar. Não é vontade dele. Lhe deram a 
missão: tirar-lhe do mundo. Izidine, Izidine: você se meteu na casa da abelha. Esta 
fortaleza é um depósito de morte. (COUTO, 2007, p. 135). 
 

  Observa-se que o transe de Nãozinha e suas “adivinhações” servem como um 

auxiliar mágico, para que a vida de Izidine seja resguardada. Demonstra-se então, que o 

auxilio do mundo insólito coopera para a manutenção da vida.  

 A convivência harmônica entre um mundo empírico e o meta-empírico ocorre pela 

existência de uma crença, esta que habita as memórias das personagens mais velhas e que se 

escreve como um auxiliar, principalmente quando há a necessidade, para que vidas sejam 

salvas.  Essa coexistência de dois mundos - em que uma realidade não exclui a outra - que 

se apóiam indica, ainda, traços do modo discursivo do fantástico. 

 O modo discursivo do fantástico poderia ser grosseiramente explicado como um 

modo de composição textual, em que a ocorrência de eventos insólitos não-ocasionais 

estaria presente, marcando um grupo de narrativas, principalmente contemporâneas, que 

apresentam os temas do fantástico, porém destoando ou renovando certos traços das 

ficções típicas pertencentes ao gênero. Os gêneros que apresentam o insólito como marca 

distintiva, mas com matizes diversificados, caberiam dentro desse modo fantástico, o qual 

pretende abarcar traços dos gêneros precedentes, sem perder  a conexão com os olhares 

contemporâneos, que, em geral, aproveitam elementos a partir de novas releituras. 

 A narrativa do moçambicano compõe-se por uma estrutura bastante aproximada 

das narrativas do realismo maravilhoso. Cabe, contudo, ressaltar sua composição 
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diversificada, visto que, apesar de narrar os infortúnios da guerra e o caráter auxiliar entre 

os dois mundos: o empírico e o meta-empírico; a narrativa poder-se-ia também inscrever-se 

no modo fantástico, por apresentar traços diversificados. Além disso, dentro do fantástico 

caberiam os gêneros com a presença do traço insólito. Logo, o referido modo representaria 

um olhar para a “literatura insólita”, mais moderno e, portanto, mais abrangente. 

Compondo-se do traço insólito e da convivência harmônica entre o mundo natural 

e o extranatural, a narrativa miacoutiana remete a conflitos internos, que causam tanto na 

personagem Izidine Naíta e no espírito que o incorpora uma espécie de hesitação diante da 

manifestação insólita, evocando, assim, uma marca destoante do gênero do realismo 

maravilhoso e próxima ao fantástico genológico.  Observa-se, desta maneira, que a 

narrativa de Mia Couto apresenta traços diversificados, tornando-a multifacetada; logo, 

pertencente ao modo fantástico. 

A irrupção de eventos insólitos, dentro de um mundo aparentemente real, e suas 

naturalizações são também traços presentes na narrativa do moçambicano Mia Couto. O 

próprio narrador é um defunto, que se materializa ao final da narrativa, sendo visto por 

todos, e ainda levando-os para o outro mundo, sem estranhamentos, ou discussões.  

Segundo Todorov, em Introdução a literatura fantástica (1992), o fantástico “trata o 

irracional como se fizesse parte do jogo: seu mundo inteiro obedece a uma lógica onírica, 

se não de pesadelo, que nada mais tem a ver com o real” (TODOROV, 1992, p. 181). 

Desse modo, nota-se que homens e mulheres do asilo instrumentalizam-se de suas 

vivências para combater o mal, “armando-se”, por meio de suas crenças, para 

confrontarem a realidade de limitações e desrespeito. Como auxiliar mágico, evocado pela 
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memória, as personagens lançam mão de seus rituais para sanar suas mazelas, objetivando 

amenizar os sofrimentos quotidianos.  

Em suma, os acontecimentos insólitos são parte do quotidiano das personagens, as 

quais vivenciam os eventos, naturalizando-os. Percebe-se assim, a constante presença de 

eventos insólitos essenciais, móveis do desenrolar que ocupam um espaço destacado na 

estruturação do discurso. Com isso, nota-se que o homem busca pautar-se pela verdade, 

tendo como meta descobrir culpados para um misterioso crime. Porém, sua jornada o leva 

a enveredar pelo caminho da crença, o único possível para salvá-lo de seu destino 

derradeiro. Dessa forma, observa-se que, em A varanda do frangipani, “o homem „normal‟ é 

precisamente o ser fantástico; o fantástico torna-se a regra, não a exceção” (TODOROV, 

1992, p. 181). 
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VÊNUS: A DEUSA D‟OS LUSÍADAS 

 

Luciana de Moraes Rayol* 

 

 

A todo instante, em Os Lusíadas, os deuses do Olimpo interferem – para o bem 

ou para o mal – na travessia de Vasco da Gama e sua tripulação. De acordo com Lopes & 

Saraiva, “formalmente, a mitologia desempenha uma função central n‟Os Lusíadas: a de 

lhe dar uma unidade de ação e um enredo dinâmico. Mas Camões procurou tirar dela um 

partido concepcional e estético mais original.” (LOPES; SARAIVA, 1998, p. 329). 

Esse referencial mitológico da epopéia lusitana é o ponto de partida para esta 

análise.  

Para fazer um recorte mais estreito, o foco da pesquisa é a figura de Vênus, a deusa 

do amor. A escolha foi feita a partir de meu interesse pessoal no estudo da figura do 

feminino na literatura, assim como do fato de Vênus ter papel fundamental na narrativa em 

questão. 

O presente artigo tem como objetivo mapear a presença de Vênus na narrativa de 

Os Lusíadas, assim como reconhecer a importância do papel da deusa no desenrolar dos 

acontecimentos que envolveram os antigos navegadores lusos. 

Para debater melhor o tema proposto, em um primeiro momento abordarei a 

imagem da própria Vênus, para depois ser observada sua participação como personagem 

do livro camoniano.  

                                                 
* Mestranda em Literaturas de Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – Programa de Pós-graduação em Letras – Departamento de Literatura.  
E-mail: anadiomena79@gmail.com 
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 É importante destacar que “uma faceta das prerrogativas de Afrodite† pouco 

explorada na poesia grega antiga, mas amplamente difundida nos cultos de várias cidades, é 

a de deusa protetora dos navegantes” (RAGUSA, 2003, p. 44). Já no relato de Pierre Brunel 

(2000) considera-se que “Hesíodo‡ conta que Afrodite nasceu no mar, onde caíra o sêmen 

de Urano quando foi castrado por seu filho; (...) por ser mais antiga a Afrodite Celeste é a 

mais digna, representa o Amor espiritual” (BRUNEL, 2000, p. 21). 

 Ainda para Brunel (2000), “Afrodite, certo ou errado, passa por uma deusa oriental: 

na vulgata mitológica, os epítetos aplicados a ela fazem alusão a lugares de culto um pouco 

excêntricos: em Citera ou em Chipre. A deusa é chamada de Cípris, Ciretéia, Pafiana, 

Amatusiana” (BRUNEL, 2000, p. 21). 

Também em Os Lusíadas, Vênus é denominada de múltiplas formas, algumas 

inclusive já citadas por Brunel. Vejamos:  

 

a) Citeréia, já que Vênus teria nascido na Ilha de Cítera, da espuma do mar: “Estas 

causas moviam Citeréia.” (CAMÕES, 2009, p. 28); “Pintou de ruivas conchas 

Citeréia.” (CAMÕES, 2009, p. 266);  

b) Ericina, por Vênus ter um templo no monte, Erix, na Sicília: “Mas a linda Ericina, 

que guardando.” (CAMÕES, 2009, p. 53); “Qual ferida lha tinha já Ericina.” 

(CAMÕES, 2009, p. 269); 

c) Dione, denominação de Vênus em alusão à mãe da deusa: “Vai a linda Dione 

furiosa” (CAMÕES, 2009, p. 54); “E Dione, que as rosas entre a neve” (CAMÕES, 

2009, p. 261); 

                                                 
† Afrodite era a deusa grega da beleza, do amor e da procriação. Foi identificada como Vênus pelos 
romanos. 
‡ Hesíodo foi um poeta da Grécia Antiga, do século VIII a.C.  
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d) Estrela: “Mas já a amorosa Estrela cintilava” (CAMÕES, 2009, p. 194); 

e) Amor: “Sobre ouro natural, que Amor infia?” (CAMÕES, 2009, p. 195); 

f) Cípria: por Vênus ter muitos devotos em Chipre: “Com gesto ledo a Cípria, e 

impudico” (CAMÕES, 2009, p. 263); 

g) Acidália, já que Vênus gostava de banhar-se, com as Graças, na fonte Acidália, na 

Beócia: “A Acidália, que tudo, enfim, podia.” (CAMÕES, 2009, p. 265); 

h) Deusa Páfia, por Vênus ser adorada na cidade de Pafos: “Por quem tu, Deusa Páfia, 

inda suspiras.” (CAMÕES, 2009, p. 268); 

i) Mestra experta: “Assim lho aconselhara a mestra experta” (CAMÕES, 2009, p. 

269); 

j) De Celo e Vesta filha: “Que dizem ser de Celo e Vesta filha” (CAMÕES, 2009, p. 

274). 

 

Durante a narrativa de Os Lusíadas, a presença de Vênus é fortemente marcante 

em pelo menos quatro dos dez cantos que compõe o livro. 

No primeiro canto, Vênus e Marte são favoráveis aos navegantes, ao passo que 

Baco lidera o partido anti-expansionista. A primeira aparição da Deusa se dá no “Concílio 

dos Deuses do Olimpo”, quando ela, a partir da semelhança dos portugueses com os 

romanos, coloca-se ao lado dos lusos: 

 

Sustentava contra ele Vênus bela, 
Afeiçoada à gente Lusitana, 
Por quantas qualidades via nela 
Da antiga, tão amada sua, Romana; 
Nos fortes corações, na grande estrela, 
Que mostraram na terra Tingitana, 
E na língua, na qual quando imagina, 

Com pouca corrupção crê que é a Latina. (CAMÕES, 2009, p. 28).  
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 Para Lopes & Saraiva, os percalços da viagem de Vasco da Gama e sua tripulação 

(plano da viagem) não são tão decisivos para a movimentação da trama quanto o embate 

entre Vênus e Baco (plano da mitologia) a respeito do destino dos Portugueses: 

 

O dinamismo aparente de Os Lusíadas não reside tanto nas 
dificuldades e peripécias da viagem do Gama como na rivalidade que 
opõe Vênus, protetora dos Portugueses, a Baco, inimiga deles. Desta 
intriga resultam os obstáculos que a esquadra encontra na costa oriental 
africana, a tempestade no Índico (aliás, fictícia, desconhecida dos 
cronistas, ou antes, deslocada do princípio para o fim da viagem) e as 
intrigas que indispõem contra os Portugueses o Samorim. Baco é quem, 
disfarçado, prepara, onde pode, mau ambiente aos Lusos, quem em 
sonhos lança a desconfiança contra os recém-vindos, quem leva os 
deuses marítimos a desencadear a tempestade. É Vênus, por outro lado, 
quem intercede por eles junto de Júpiter, quem se serve das ninfas para 
relaxar o esforço dos deuses marítimos que agitam as ondas, etc. Os 
deuses desejam, palpitam, lutam, têm nervos, em contraste com os 
homens históricos, que (à exceção de Veloso e dos amorosos) parecem 

de bronze ou de mármore. (LOPES; SARAIVA 1998, p. 329). 
 

Dilso José dos Santos, em seu Manifestações do Renascimento português 

presentes no segundo Canto de Os Lusíadas, de Camões, discorre sobre a relação de 

Vasco da Gama e sua tripulação com os deuses pagãos, tendo como base o “Concílio dos 

Deuses”: 

 
Diferentemente dos outros heróis (da Ilíada, da Odisséia e da Eneida), 
Vasco da Gama e sua tripulação não conheciam a existência dos deuses 
„pagãos‟, mas seguidamente eram ajudados ou interrompidos por eles. 
Quando necessitavam de alguma ajuda divina pediam isso ao deus 
cristão, mas quem os ouvia e atuava era sempre Afrodite (ou Vênus, 
deusa do amor), sua protetora. Até mesmo um concílio entre os deuses 
foi realizado para que fosse possível a jornada, de tão importante que 
representava, não apenas entre os homens, mas também entre os 
imortais. (SANTOS, 2009). 
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No segundo canto, os navios (lusitanos) estavam prestes a entrar à barra (onde 

seriam possivelmente destruídos pelos nativos), quando Vênus e as Nereidas evitam o 

desastre: 

 

As âncoras tenazes vão levando, 
Com a náutica grita costumada; 
Da proa as velas sós ao vento dando, 
Inclinam para a barra abalizada. 
Mas a linda Ericina, que guardando 
Andando sempre a gente assinalada, 
Vendo a cilada grande e tão secreta, 
Voa do Céu ao Mar como uma seta. 
 
Convoca as alvas filhas de Nereu, 
Com toda a mais cerúlea companhia, 
Que, porque no salgado Mar nasceu, 
Das águas o poder lhe obedecia. 
E, propondo-lhe a causa a que desceu, 
Com todas juntamente se partia, 
Para estorvar que a armada não chegasse 

Aonde para sempre se acabasse. (CAMÕES, 2009, p. 53). 
 

A deusa, preocupada com o destino dos viajantes lusitanos, sobe depois ao Olimpo, 

onde ouve tranquilizadoras profecias de Júpiter sobre os feitos portugueses no Oriente: 

 

Formosa filha minha, não temais 
Perigo algum nos vossos Lusitanos, 
Nem que ninguém comigo possa mais 
Que esses chorosos olhos soberanos; 
Que eu vos prometo, filha, que vejais, 
Esquecerem-se Gregos e Romanos, 
Pelos ilustres feitos que esta gente 

Há-de fazer nas partes do Oriente. (CAMÕES, 2009, p. 60). 
 

Já no sexto canto, desencadeia-se a tempestade tramada por Baco na Assembléia; 

iminente o naufrágio, Vasco da Gama faz uma prece. É quando Vênus e as Ninfas 

abrandam os enfurecidos ventos. Quando, finalmente, surge o dia, avista-se a Índia: 
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Mas a já amorosa Estrela cintilava 
Diante do Sol claro, no Horizonte, 
Mensageira do dia, e visitava 
A terra e o largo mar, com leda fronte. 
A Deusa, que nos Céus a governava, 
De quem foge o ensífero Orionte, 
Tanto que o mar e a cara armada vira, 
Tocada junto foi de medo e de ira. (CAMÕES, 2009, p. 194). 

 

No nono canto, Vênus, a deusa protetora dos lusos, delibera premiar os 

descobridores:  

 

Porém a Deusa Cípria, que ordenada 
Era, para favor dos Lusitanos, 
Do Padre Eterno, e por bom gênio dada, 
Que sempre os guia já de longos anos, 
A glória por trabalhos alcançada, 
Satisfação de bem sofridos danos, 
Lhe andava já ordenando, e pretendia 
Dar-lhe, nos mares tristes, alegria. (CAMÕES, 2009, p. 255) 

 

Merece destaque aqui o teor erótico de Os Lusíadas, principalmente no episódio 

da “Ilha dos Amores”, no qual o erotismo, presente ao longo de todo o livro, é fortemente 

marcado: 

Oh! Que famintos beijos na floresta,  
E que mimoso choro que soava! 
Que afagos tão suaves, que ira honesta, 
Que em risinhos alegres se tornava! 
O que mais passam na manhã e na sesta, 
Que Vênus com prazeres inflamava, 
Melhor é exprimentá-lo que julgá-lo; 

Mas julgue-o quem não pode exprimentá-lo. (CAMÕES, 2009, p. 274) 
 

É nesta estrofe (nº 83) ainda que temos a última menção à Deusa Vênus em Os 

Lusíadas.  

Nas palavras de Lopes & Saraiva: 
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Outra característica também tipicamente renascentista de Os Lusíadas, 
e em oposição à severa moral medieva, é a palpitação afrodisíaca que 
vibra em todo o poema, exaltação do „amoroso ajuntamento‟, lei do 
universo „que não somente dá vida aos malferidos, / mas põe em vida os 
inda não nascidos‟.  
Vênus, por cujas „lisas colunas‟ os desejos se enrolam como hera, 
quando, despida, pretende amolecer o poderoso Júpiter, seu pai, é a 
rainha irresistível do mundo: „no ar lascivos beijos se vão dando, / Ela, 
por onde passa, o ar e vento / sereno faz, com brando movimento‟. 
Não se trata de uma ou outra nota erótica a condimentar a narrativa: é 
uma tensão permanente, ressumante a cada pretexto, distendendo-se e 
repousando finalmente na ilha de Vênus, coroamento do poema, a ilha 
Afortunada, a utopia onde Camões transfigura a sua mais aguda 
percepção do maravilhoso real, o maravilhoso do amor. (LOPES; 
SARAIVA, 1998, p. 331). 

 

Vale ressaltar ainda as três descrições que ilustram o episódio da “Ilha dos 

Amores”: a primeira delas, a do cenário da ilha, é o locus amoenus, já que o encontro 

amoroso se dá em um lugar idílico, paradisíaco: 

 

Num vale ameno, que os outeiros fende, 
Vinham as claras águas ajuntar-se, 
Onde uma mesa fazem, que se estende 
Tão bela quanto pode imaginar-se. 
Arvoredo gentil sobre ela pende, 
Como que pronto está para afeitar-se, 
Vendo-se no cristal resplandecente, 

Que em si o está pintando propriamente. (CAMÕES, 2009, p. 266) 
 

Há também a descrição da alegoria no que diz respeito à recompensa dos 

portugueses: 

 
Que as Ninfas do Oceano, tão formosas, 
Tétis e a ilha angélica pintada, 
Outra cousa não é que as deleitosas 
Honras que a vida fazem sublimada. 
Aquelas preminências gloriosas,  
Os triunfos, a fronte coroada, 
De palma e louro, a glória e maravilha: 

Estes são os deleites desta Ilha. (CAMÕES, 2009, p. 275). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_dos_Amores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_dos_Amores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_dos_Amores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alegoria
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E a descrição do caso de Leonardo: se os amores frustrados do gigante Adamastor 

sugerem o caso real de Camões, Leonardo vem representar a consumação do sonho do 

poeta: 

 
Já não fugia a bela Ninfa tanto, 
Por se dar cara ao triste que a seguia, 
Como por ir ouvindo o doce canto, 
As namoradas mágoas que dizia. 
Volvendo o rosto, já sereno e santo, 
Toda banhada em riso e alegria, 
Cair se deixa aos pés do vencedor, 

Que todo se desfaz em puro amor. (CAMÕES, 2009, p. 273). 
(CAMÕES, 2009, p. 28) 

 

A mitologia presente na literatura camoniana, como vimos, é fortemente marcada 

pela beleza e Vênus é sua grande representante. Ela é a defensora, a protetora dos lusitanos 

no “Concílio dos Deuses” e nas armadilhas comandadas por Baco para impedi-los. O 

triunfo dos heróis portugueses é também um triunfo, pois, da Deusa do Amor. 
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ROMANCE, UM GÊNERO SEM FRONTEIRAS: 

O MERCADO EDITORIAL LUSO-BRASILEIRO 

 

Luciene Marie Pavanelo1 

 

A ascensão do romance moderno, erigido a partir das duas grandes revoluções 

burguesas – a Industrial e a Francesa –, não foi um fenômeno homogêneo, e, como não 

poderia deixar de ser, deu-se de maneira diversa nos centros e nas periferias do capitalismo. 

De acordo com Franco Moretti em seu Atlas do Romance Europeu, não houve apenas um 

surto de ascensão do romance, mas pelo menos três: o primeiro entre 1720 e 1750, na Grã-

Bretanha, França e, um pouco mais tarde, na Alemanha; o segundo, em torno de 1820 e 

1850, em “cerca de meia dúzia de países”; e um terceiro, ainda mais tarde, para os demais 

(MORETTI, 2003, p. 184-185). 

Segundo o crítico, a consequência da centralização da produção literária romanesca 

em Londres e Paris, entre 1750 e 1850, é que, “na maior parte dos países europeus, a 

maioria dos romances são, muito simplesmente, livros estrangeiros” (MORETTI, 2003, p. 197, 

grifo do autor). Com isso, os leitores dos países periféricos “se familiarizam com a nova 

forma por meio dos romances franceses e ingleses: e, também, inevitavelmente, os 

romances franceses e ingleses se tornam modelos a ser imitados” (MORETTI, 2003, p. 197, 

grifo do autor). 

Roberto Schwarz explica que “o romance existiu no Brasil, antes de haver 

romancistas brasileiros. Quando apareceram, foi natural que estes seguissem os modelos, 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa da Universidade de São Paulo (USP). Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP).   



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2170 

 

bons e ruins, que a Europa já havia estabelecido em nossos hábitos de leitura” (SWARZ, 

2000, p. 35). Ao estudar os primórdios do romance em folhetim no Brasil, Marlyse Meyer 

explica que os portugueses pouco influenciaram os nossos autores. Segundo a 

pesquisadora, “a tão falada influência de Garrett e Herculano nos iniciadores [...] do gênero 

histórico no Brasil não se coaduna com as datas de publicação” (MEYER, 1996, p. 48). 

Como ela constata, O Arco de Sant’Ana, de Garrett, só fora publicado em 1845, e os 

romances O Bobo, Eurico, o Presbítero e O Monge de Cister, de Herculano, saíram no Panorama 

em 1843, 1844 e 1848, respectivamente. Por outro lado, obras de autores hoje 

desconhecidos, como João Manuel da Silva, Justiniano José da Rocha e Joaquim Norberto, 

foram publicadas entre o final da década de 1820 e início da de 1840 (Cf. MEYER, 1996, p. 

48).  

O mercado editorial brasileiro durante o final do século XVIII e início do século 

XIX foi dominado, portanto, por romances franceses como As Aventuras de Telêmaco, de 

Fénelon, História de Gil Blas de Santilhana, de Lesage, e A História do Imperador Carlos Magno, 

de autor desconhecido, os mais solicitados nos pedidos de autorização à Real Mesa 

Censória para envio de obras ao Rio de Janeiro entre o período de 1769 e 1826, segundo a 

pesquisa de Márcia Abreu (cf. ABREU, 2002, p. 132-133; p. 139-140). De acordo com 

Sandra Vasconcelos, romances ingleses como Viagens de Guliver, de Swift, Vida e Aventuras 

Admiráveis de Robinson Crusoe, de Defoe, História da Infeliz Clarissa Harlowe, de Richardson, e 

Tom Jones ou O Enjeitado, de Fielding também foram muito lidos no país nesse período, 

sendo encontrados em avisos nos jornais (VASCONCELOS, 2002, p. 23). São essas as 

obras, portanto, que influenciaram a formação do gosto do público leitor brasileiro e, por 

conseguinte, a formação do romance nacional.  
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Como explica Eduardo Lourenço, “a classe dirigente do novo Brasil, do Brasil cada 

vez mais „brasileiro‟, mas multirracial e multicultural, não podia fazer o processo de sua 

própria dominação, da continuidade „luso-colonial‟ que nela se perpetua” (LOURENÇO, 

2001, p. 139). Segundo o crítico, “a sua estratégia – consciente e inconsciente ao mesmo 

tempo – foi a de se ir esquecendo do seu natural passado, de deslocar a sua atenção cultural 

para novas fontes de cultura (França, Inglaterra [...])” (LOURENÇO, 2001, p. 139, grifo do 

autor). No entanto, essa tentativa de esquecimento “não os afastava [os brasileiros] assim 

tanto de nós [os portugueses], que, indigentes também, nos comportávamos da mesma 

maneira em relação à Europa” (LOURENÇO, 2001, p. 139-140, grifo do autor).  

A condição periférica perante os centros do capitalismo, também centros culturais e 

literários, não era exclusividade brasileira ou de países coloniais. Portugal, entre outros 

países europeus, também se encontrava à periferia do velho continente, subordinado 

economicamente e culturalmente às duas grandes potências, como bem apontou 

Boaventura de Sousa Santos ao lembrar que a nação portuguesa foi “simultaneamente o 

centro de um grande império colonial e a periferia da Europa” (SANTOS, 1994, p. 59). 

Em A Tradução em Portugal, A. A. Gonçalves Rodrigues faz um inventário das obras 

estrangeiras traduzidas em Portugal do século XVII ao XIX. Entre os livros traduzidos do 

final do século XVIII até as primeiras décadas do XIX, encontramos os mesmos apontados 

nas pesquisas de Márcia Abreu e Sandra Vasconcelos sobre a formação do romance 

brasileiro. Como sabemos, muitas das obras francesas e inglesas consumidas no Brasil eram 

traduzidas por autores portugueses. Apesar de o inventário de Rodrigues não apontar o 

quanto esses livros estrangeiros foram lidos em Portugal, o fato de terem sido traduzidos 

demonstra que havia uma demanda para essas obras. Nesse sentido, podemos inferir que as 
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mesmas obras francesas e inglesas moldaram o gosto médio do público leitor português e 

do brasileiro, e que, portanto, o processo de formação do romance em ambos os países se 

assemelhou. 

De fato, a produção de romances no Brasil e em Portugal só se disseminou nos 

meados do século XIX, após a entrada de Joaquim Manuel de Macedo e, posteriormente, 

de José de Alencar no mercado editorial brasileiro, e com a popularidade de Camilo Castelo 

Branco em Portugal, que pavimentou o caminho aberto por Garrett e Herculano. No 

entanto, os romances estrangeiros – sobretudo os franceses – continuavam a dominar o 

mercado editorial português e o brasileiro, passando a ser vistos como uma concorrência 

para os autores nacionais. 

De acordo com Paulo Motta Oliveira, “em meados do século XIX Portugal era [...] 

um território ocupado pelo romance francês” (OLIVEIRA, 2009, p. 1). Segundo o crítico, 

“como pode ser apreendido a partir de A tradução em Portugal de Gonçalves Rodrigues, de 

1851 a 1860 foram lançadas 9 traduções de romances de Victor Hugo, 16 de Emile 

Souvestre, 32 de Eugênio Sue e o espantoso total de 109 de Alexandre Dumas” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 1). Como mostra a pesquisa de Juliana Maia de Queiroz a partir do 

catálogo da Livraria Laemmert, de 1868, o romance estrangeiro também era onipresente no 

Brasil: 

Dentre os autores de língua inglesa e francesa, aqueles que possuem a 
maior quantidade de livros traduzidos são: Chateaubriand; Xavier de 
Montepin; Octavio Feuillet; Fenimore Cooper; Georges Sand; Méry; 
Alexandre Dumas (pai e filho); Paul Féval; Victor Hugo; Paul de Kock; 
Voltaire; La Fontaine; Ponson du Terrail; Anne Radcliffe; Frédéric 
Soulié; Eugène Sue; Charles Dickens; Walter Scott. (QUEIROZ, 2001, p. 
60). 

 
Refletindo a partir dos estudos de Moretti e Schwarz, Oliveira mostra as 

semelhanças entre os dois países. Utilizando-se da expressão de Abel Barros Baptista, sobre 
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a guerrilha discursiva que acompanhou a ascensão do gênero, o crítico aponta a guerrilha 

que existiu no “pequeno mercado português e brasileiro oitocentista [...] contra a avalanche 

de obras originais ou traduzidas que vinham de Paris” (OLIVEIRA, 2008, p. 177). Como 

ele explica, “era necessário oferecer aos leitores tramas interessantes como as francesas, 

mas, ao mesmo tempo, suficientemente próximas das experiências cotidianas de brasileiros 

e portugueses para que estes, na hora decisiva da compra, preferissem um Camilo ou um 

Alencar, a um Eugênio Sue ou Alexandre Dumas” (OLIVEIRA, 2008, p. 177-178).  

Retomando a observação de Marlyse Meyer citada anteriormente, de que o romance 

português não pode ser apontado como uma influência para o brasileiro, uma vez que se 

formou quase que concomitantemente ao nosso – tendo por modelos o romance francês e 

o inglês –, não podemos deixar de notar que os portugueses certamente foram uma 

concorrência, durante a segunda metade do século XIX, para as obras de escritores brasileiros. 

De acordo com Queiroz, vários autores portugueses constam no catálogo da Livraria 

Laemmert no Brasil: 

Não podemos deixar de mencionar, de igual modo, os autores 
portugueses, tais como Almeida Garret; Camilo Castelo Branco; 
Alexandre Herculano; Júlio César Machado; Júlio de Castilho; Pinheiro 
Chagas; Francisco Maria Bordalo. (QUEIROZ, 2011, p. 60). 

 
Assim, ainda que o gosto médio do público leitor brasileiro tenha sido moldado 

pelo romance francês e o inglês, a concorrência dos autores portugueses também 

preocupava os nossos escritores. Nesse sentido, talvez não seja absurdo pensarmos que o 

sentimento de antilusitanismo que pairava no meio intelectual brasileiro não fosse movido 

somente pelos ideais nacionalistas: poderia ter sido também provocado por uma disputa no 

mercado editorial.  
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Se, por um lado, os escritores de Portugal incomodavam os brasileiros, a recíproca 

também é verdadeira. São conhecidas as muitas polêmicas travadas entre intelectuais de 

aquém e além-mar, como, por exemplo, a provocada pelo Cancioneiro Alegre de Poetas 

Portugueses e Brasileiros, publicado por Camilo Castelo Branco em 1879. Nele, o autor não 

poupa críticas extremamente depreciativas aos poetas brasileiros, como analisa João Bigotte 

Chorão:  

[Camilo] acrescenta em estilo menos elegíaco: “Deploro os poetas 
brasileiros que morrem cedo, e também os que morrem tarde, contanto 
que me dispensem de os ler” [...]. De Casimiro de Abreu, diz 
insolitamente que “é grande obséquio, devido aos tubérculos ou 
amolecimento cerebral, morrer-se de novo, quando se é tão querido e 
chorado”. De Gonçalves Dias afirma sem hesitações: “Se vivesse mais 
alguns anos, entraria com os seus versos na região glacial do 
esquecimento [...]”. Mas onde a mão de Camilo pesou mais severa foi em 
Fagundes Varela. Apanhando o poeta em flagrante delito de solecismo, o 
implacável Camilo apressou-se a citá-lo no tribunal da língua: “Em 
poesia, um sabiá não substitui a sintaxe, e as flores do ingá que 
rescendem no jaquitibá não disfarçam a corcova dum solecismo” 
(CHORÃO, 1993, p. 106-107). 

 
Outra célebre polêmica da época foi provocada pela publicação de textos que 

criticavam o imperador D. Pedro II e os brasileiros de torna-viagem, escritos por Eça de 

Queirós e Ramalho Ortigão para As Farpas. Acerca dessa polêmica, Valéria Augusti cita o 

intelectual brasileiro José Soares Pinto Correia, que, “pretendendo humilhar os autores de 

As Farpas, afirmava que, em virtude de sua pobreza, os portugueses dependiam da compra 

de seus livros pelos brasileiros” (AUGUSTI, 2004, p. 7): 

Vós sabeis perfeitamente que todos os livros que vêm de vossa terra para 
aqui, os brasileiros benignamente acolhem, não às vezes pela importância 
deles, mas pelo espírito de caridade de que incontestavelmente são 
dotados os brasileiros. Os brasileiros, convictos de que precisais de 
dinheiro, isto é, de que sois extraordinariamente pobres, e que mais vale 
um livro, embora repleto de asneiras e sandices, do que dois mil réis, não 
hesitam em dar consumo a milhares de exemplares. (Apud 
CAVALCANTI, Paulo. Eça de Queiroz: agitador do Brasil. SP: Companhia 
Editora Nacional, 1966, p. 69). 
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Ao longo da obra de Camilo Castelo Branco encontramos diversos exemplos da 

importância do mercado editorial brasileiro para o autor. No preâmbulo de Coração, Cabeça e 

Estômago (1862), o narrador-editor afirma que irá suprimir as poesias escritas por seu 

suposto biografado porque ele, “em poesia, era vulgar; e a poesia vulgar, mormente na 

pátria dos Junqueiros, dos Álvares de Azevedo, dos Casimiros de Abreu e dos Gonçalves 

Dias, é um pecado publicá-la” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 11). Se atentarmos para a 

leitura que Camilo apresenta desses poetas em seu Cancioneiro Alegre..., parece-nos óbvio que 

tal afirmação é irônica, ou que só fora colocada no romance para agradar aos leitores 

brasileiros, uma vez que, segundo o narrador explica na nota de rodapé adicionada ao fim 

desse parágrafo, “este prólogo foi escrito designadamente para ser impresso no Rio de 

Janeiro” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 11).  

Já em O Que Fazem Mulheres (1858), no final do capítulo em que temos a descrição 

grotesca do brasileiro de torna-viagem João José Dias, o narrador-autor camiliano afirma 

que “não querendo eu, nem por sombras, indispor contra os meus fiéis escritos o império 

do Brasil, peço ao meu sisudo editor que faça estampar o seguinte epílogo deste capítulo” 

(CASTELO BRANCO, 1983, p. 1257), acrescentando uma série de qualidades que o 

personagem teria. E explica:  

que mais virtudes querem, ou maiores encômios a um bom caráter? Se 
pintei João José Dias feio, não é dele a culpa, nem minha. João José Dias 
era realmente muito feio. Do Brasil vem muita gente galante. Tenho na 
pasta um esboço de romance onde figuram quatro brasileiros bonitos. 
Hão de ver com que isenção de ânimo se escreve nesta província das 
letras. Acabou-se o epílogo, e preveniu-se uma crise literária no Brasil. 
(CASTELO BRANCO, 1983, p. 1257-1258). 

 
A partir desses exemplos, percebemos que o mercado consumidor brasileiro era 

motivo de preocupação para autores como Camilo Castelo Branco. Como Augusti observa, 

“com um público leitor diminuto e, provavelmente, dependendo do mercado consumidor 
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de livros do Brasil para escoar a sua produção literária, não interessava aos homens de 

letras portugueses ver a literatura brasileira prestigiada em suas terras” (AUGUSTI, 2004, p. 

7). Concordamos com a pesquisadora em sua reflexão de que “talvez isso explique, em 

parte, os ataques sofridos pelos escritores brasileiros que, ao longo do século XIX se 

sentiram ignorados e desprestigiados pela elite letrada portuguesa” (AUGUSTI, 2004, p. 7). 

Assim sendo, procuramos propor neste artigo uma reflexão sobre as intrínsecas 

relações entre o mercado editorial português e o brasileiro, mostrando que ambos tiveram 

as mesmas influências estrangeiras – francesas e inglesas – na formação do gosto de seu 

público leitor e, por conseguinte, na formação de seu romance – o que não implica dizer 

que essas obras produzidas nas periferias do capitalismo sejam inferiores às obras 

produzidas nos centros; foram, somente, produzidas depois, em outro contexto 

sociocultural, enfrentando a concorrência dos romances importados, e, portanto, 

compartilham características que as diferem de seus modelos. Mais do que isso, os 

mercados português e brasileiro também foram concorrentes entre si, o que nos faz pensar 

no romance como um objeto cultural que circula entre os países, não limitado às fronteiras 

nacionais. Nesse sentido, é interessante verificarmos que, apesar das tentativas feitas pelos 

intelectuais de ambos os países para que se distanciassem, as literaturas de aquém e além-

mar muito se aproximaram durante o século XIX, compartilhando grandes semelhanças. 
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RECONSTRUÇÃO HIPOTÉTICA DE “A VIDA HUMILDE DO POVO 
PORTUGUÊS”, UM PROJETO INCONCLUSO DE RAUL BRANDÃO 

 
 

Mágna Tânia Secchi Pierini1 
 
 
 
 Raul Brandão esboçou vários planos para composição de obras.  Dentre esses 

projetos encontra-se “A vida humilde do povo português” que parece ter sido um dos mais 

almejados pelo escritor, conforme pode-se conferir em um trecho de uma das cartas 

destinadas a Teixeira de Pascoaes: “Tenho os meus livros, Teatro, etc, quase prontos, e não 

queria morrer sem escrever A Vida Humilde do Povo Português. Para isso preciso viver na 

Torre do Tombo” (Brandão & Pascoaes, 1994, p. 105, grifos do autor). Esse projeto foi 

anunciado aos amigos por meio de cartas e, oficialmente, conforme afirma Túlio Ramires 

Ferro (1984), na contracapa da 3ª edição de Os Pescadores em 1924. Esse projeto 

contemplaria os modos de subsistência do povo lusitano: a pesca, a agricultura, o pastoreio 

e o trabalho nas indústrias e a história seria contada a partir da observação desse povo. 

Dessa forma, propomos a reconstrução hipotética desse projeto, cuja sequência seria:  

“A Vida Humilde do Povo Português”: 
“Os Pescadores”. 
A seguir: 
“Os Lavradores”. 
“Os Pastores” 
“Os Operários” (Ferro, 1984, p. 221) 
 

 Utilizaremos as publicações de Os Pescadores e Os Operários como basilares. Com 

relação aos lavradores e pastores propomos a utilização de As Ilhas Desconhecidas pelo fato 

de as atividades predominantes de subsistência dos habitantes insulares apresentados na 

obra serem a agricultura e o pastoreio.  

                                                 
1 Aluna de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários pela Faculdade de 
Ciências e Letras da UNESP/ Araraquara – SP e Bolsista FAPESP. Para contato: 
magnatania@gmail.com 
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1. PELA COSTA PORTUGUESA: OS PESCADORES 

 

 Os Pescadores foi uma das obras brandonianas mais reeditadas. Segundo José 

Cardoso Pires (1986), o livro começou a ser escrito após uma visita a Palheiros de Mira em 

1920. Mas, há contos “que fazem parte das páginas de jornalista do autor, como „A Morte do 

Arrais’, de 1893, e „A Pesca da Sardinha‟, de 1900” (PASCOAL, s/d p. 26, grifos do autor), 

além de publicações feitas nas primeiras décadas do século XX em diversas revistas e 

jornais da época. Esses contos e reportagens tratavam da vida dos pescadores costeiros e 

precederam a composição da obra final, seja a partir de textos inteiros ou apenas algumas 

partes. 

 A costa portuguesa foi durante muito tempo uma das maiores fornecedoras do 

sustento e da economia de seu povo, além de rota de saída dos grandes navegadores. Em 

Os Pescadores, o texto se constrói por meio de uma narrativa intercalada entre três planos 

discursivos que oscilam entre si. São eles as memórias da infância na região da Foz do 

Douro, a poesia, o pictórico e o mítico diante das belezas e dos espetáculos naturais do 

mar, dos pores do sol, da terra, das paisagens da região e a narrativa, por meio da narração 

da vida humilde dos pescadores. Esboçaremos elementos deste terceiro plano que 

correspondem ao “narrador camponês sedentário” mencionado por Walter Benjamin 

(1996, p. 199). Para melhor apresentarmos e analisarmos brevemente esse panorama da 

vida dos pescadores da costa portuguesa, partiremos da própria denominação do projeto 

inconcluso subdividindo-o em dois momentos. De um lado, a “vida humilde” com 

reflexões sobre duas categorias, o trabalho e a localidade. De outro, o “povo”, com 

reflexões sobre os tipos sociais e condições pessoais. Todas as partes dessa subdivisão são 
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interdependentes. Em alguns momentos, o narrador apresenta a realidade local partindo de 

uma caracterização paisagística e humana da região e em outros, por meio da 

predominância da poesia e pintura das belezas naturais ou por meio de narrações sobre 

episódios comuns do cotidiano dos pescadores como os capítulos “A morte do arrais”, “A 

Pesca da Sardinha” e “A Pesca do Atum”.  

 A vida humilde da população costeira de pescadores apresentada pelo narrador 

concentrava-se basicamente na atividade da pesca como forma de trabalho e subsistência. 

Assim, a rotina cotidiana se baseava em três momentos principais: antes, durante e depois 

da pesca, ou seja, o momento de preparação, com a confecção dos instrumentos de 

trabalho, as redes e os barcos adequados para lançarem-se ao mar; a ida ao mar e o ato da 

pesca; a volta do mar e o cuidado com os peixes. Essa rotina segue o período de safra, 

orientando-se por meio de um tempo denominado por Benedito Nunes (1988) como 

“tempo físico” e transportando a relação cíclica os fenômenos da natureza para a rotina 

desse povo.  

 Na obra, a preparação para a pesca inicia-se alguns meses antes do período de safra. 

Em geral são os pescadores que confeccionam suas próprias redes com diferentes linhas 

para cada tipo de peixe e também para situações diversas das ondas do mar, fazendo com 

que as redes sejam bem variadas. Os barcos são os meios de transporte por excelência 

desses povos e ultrapassam essa condição. É por meio dos barcos que os pescadores têm 

acesso ao peixe, ou seja, à sua alimentação de sobrevivência. Assim, torna-se sagrado e 

ambivalente ao aproximar tanto os pescadores da manutenção da vida nas pescarias de 

sucesso, como de levá-lo à morte em momentos de mar feroz. Em alto mar, os barcos são 

os mediadores da vida ou da morte, já que “Durante a safra, que dura oito meses, de Abril 

ao Natal” (BRANDÃO, 1986, p. 75), os barcos são os lares dos tripulantes. Deslocam-se as 
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peculiaridades da vida pessoal no interior da família para uma vida em comunidade que luta 

por um bem comum, uma pescaria de sucesso. “A sua casa é o barco. Metem-se em todas 

as anfractuosidades da costa. [...] Andam sempre em famílias de três e quatro barcos” 

(BRANDÃO, 1986, p. 118). Os pescadores os nomeiam para que possam ser identificados 

pela tripulação, além de os decorarem para serem avistados de longe por aqueles que ficam 

em terra, no momento da partida e da chegada.  

 A ida e a volta do mar são marcadas por atitudes repetitivas. Na partida, há uma 

figura masculina que chama pelos pescadores, “São três horas. O moço anda de porta em 

porta batendo com um seixo. E vai chamando na cerração: - Ô sê Manuel, cá pra baixo pro 

mar” (BRANDÃO, 1986, p. 36). Nessa narração repetitiva que aparece em vários 

momentos da obra podemos aproximar a figura masculina que chama pelos pescadores a 

uma personificação, “como se fosse o mar que os chamasse um a um: - Ô sê José... cá pra 

baixo pro mar!” (BRANDÃO, 1986, p. 36). Também podemos aproximá-la à figura divina 

como se chamasse esses homens todas as manhãs de safra para a luta diária visando o 

sustento.  

 No mar e com uma missão a cumprir, tudo passa a ser incerto e a luta é de todos, 

pois, “O areal e o mar ensinam e exigem a pesca coletiva – um grande barco, uma grande 

rede e uma forte companha” (BRANDÃO, 1986, p. 75). As circunstâncias variam muito e 

o perigo é sempre iminente, pois no mar todos são iguais. É neste cenário de ambivalências 

que o pescador vivencia todos os sentimentos, desde a alegria numa pesca bem sucedida 

até a angústia, o sofrimento e o medo da morte.  

  No interior dos barcos e diante de uma tempestade, por exemplo, o medo é 

constante. Na verdade, o que os separa é o barco em que “fica então um corredor estreito 

onde o mar não quebra, que é preciso atravessar a toda pressa, à força de remo, num curto 
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espaço de tempo, entre a vida e a morte” (BRANDÃO, 1986, p. 101).  A cada minuto, vida 

ou morte podem se apresentar nas margens do mar e o sentimento de angústia permeia 

todos os que esperam, unindo-os num único objetivo, o sucesso da pesca e seus tripulantes 

de volta. Quando os barcos retornam comemora-se a vida dos pescadores que 

permaneceram em mais uma embarcação e, também, a vida que se mantém sustentada pela 

pesca de sucesso e que, consequentemente, alimentará as famílias de pescadores. Mas, 

quando os barcos não voltam vivencia-se por toda a aldeia o luto, a ideia de morte dos 

tripulantes aterroriza os habitantes das aldeias pelo fato da perda humana em si e também 

pelo sentimento de incerteza diante da vida ou da morte destes pescadores.  

 Enquanto os homens estão em alto mar no período de safra, as mulheres cuidam 

dos filhos e “não muda de roupa nem de vestido e nunca mais se deita na cama onde 

dormia com o homem, que lhe leva para a enxerga para bordo: fica no chão com os filhos 

sobre esteiras” (BRANDÃO, 1986, p. 135). Trata-se de um costume que se assemelha ao 

luto pela perda de uma pessoa querida. Nesse caso, como não é possível ter certeza da 

volta dos maridos, o ritual de luto é feito antes da volta. A espera pela embarcação também 

é outro momento de angústia entre os que ficaram. Várias mulheres perderam seus 

familiares no mar e, com “o coração retalhado, correndo sempre a costa, primeiro pelos 

homens, mais tarde pelos filhos e depois, pobres destroços sem serventia [...] e vendo-os 

desaparecer um a um naquele mar profundo” (BRANDÃO, 1986, p. 102).  Então, essa 

espera torna-se definitiva para a vida dessas mulheres e adquirem-se rituais de chegada, de 

proclamação da vida (dos pescadores ao retornarem e da manutenção da vida com o 

alimento) ou de luto pela morte (quando os barcos não voltam). 

 Toda a preparação para a ida ao mar é cíclica e ritualística. Há a confecção das redes 

e a preparação dos barcos que acontece sempre na coletividade. Esse ritual de preparação 
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para a pesca, bem como da distribuição das tarefas e o cuidado com os peixes na volta dos 

pescadores para as aldeias, é marcado pela experiência que é transmitida de geração em 

geração, conforme afirma Walter Benjamim (1996). 

 Há um itinerário seguido pelo narrador “camponês sedentário” (BENJAMIN, 

1996, p. 119) nessa obra que é marcado pelas oscilações no decorrer da escrita brandoniana 

e que segue a costa portuguesa de Norte a Sul. As peculiaridades de cada região, como os 

costumes e a própria localização geográfica e pesqueira, influenciam no trabalho dessa 

população propiciando pescas de sucesso tanto para sustento próprio desse povo, como a 

pesca industrializada do atum na região de Olhão, Algarve e Sagres, por exemplo. 

 Com relação às moradias dos pescadores, em geral, são aldeias construídas e 

cobertas por palhas ou casas e barracas de madeira localizadas à beira mar que formam 

“vilas de pescadores e marítimos” (BRANDÃO, 1986, p. 29). Há poucas modificações 

nessa configuração das casas dos pescadores ao longo da costa do país e geralmente 

referem-se às peculiaridades dessas regiões como solo arenoso, por exemplo. Conforme 

afirma o narrador,  

Tudo aqui é pobre e humilde mas não grosseiro. Os homens trigueiros, 
secos e fortes e as mulheres bem lançadas. Mesmo as feias têm um ar de 
distinção. A família é sagrada. O contacto com a terra obriga o homem a 
olhar para o chão, o convívio com o mar obriga-o a levantar a cabeça 
(BRANDÃO, 1986, p. 82 – 83) 
 

 Com relação ao povo português mencionado nesta obra e que vivem na costa, há 

os seguintes tipos sociais: marinheiros, agricultores, capitães e pescadores, com maior 

predominância para essa última categoria. Sendo assim, trataremos do tipo social do 

pescador e nos demais tipos associados a ele que são caracterizados na obra, como as 

mulheres de pescadores, os filhos, os capitães e os arrais, relacionando-os com condições 

pessoais que caracterizam esses tipos como a cultura, os hábitos e costumes sociais e a 
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religiosidade. Em geral, caracterizam-se por serem tipos simples e, conforme já 

comentamos, por concentrarem sua rotina diária na preparação para a pesca na construção 

das redes e barcos, na ida ao mar nas épocas de safra e na matança dos peixes no regresso à 

aldeia de pescadores. Essas ações ritualísticas e míticas conforme afirma Mircea Eliade 

(1986), caracterizam muitos dos hábitos e costumes sociais desse povo, como a 

comemoração que se faz com a chegada dos barcos e com os peixes.  

 Os pescadores retratados são pessoas que não passaram por formação escolar e 

tudo o que aprenderam ao longo da vida foi em decorrência do exemplo dos familiares e 

pessoas próximas, da vivência cotidiana na luta pela subsistência, da observação e da 

experiência transmitida pelos mais velhos. Assim, eles primam por transmitirem esses 

valores culturais de seu povo aos descendentes como, por exemplo, todos os rituais que 

precedem e sucedem o ato da pescaria, o ofício de pescador ao menino, a confecção da 

rede e os cuidados com os barcos, a idade em que o menino pode ir ao mar, o 

comportamento que deve ter numa tripulação, pois, 

Quando chegam a velhos e não podem trabalhar, como não há um 
simulacro de cooperativa, e a lei do seguro não os abrange, lá se 
socorrem uns aos outros como podem. A miséria é quase desconhecida 
neste pequeno povo de mais de duzentos fogos e de cerca de mil 
habitantes (BRANDÃO, 1986, p. 84).  

 

 Trata-se de uma sabedoria sólida adquirida com a experiência que fortalece os laços 

em comunidade e em busca do bem coletivo, pois, “Tais experiências nos foram 

transmitidas, de modo benevolente ou ameaçador, à medida que crescíamos. [...] Sabia-se 

exatamente o significado da experiência: ela sempre fora comunicada aos jovens” 

(BENJAMIN, 1996, p. 114). 

 Os capitães e arrais das embarcações de pesca geralmente são homens mais velhos 

e experientes. Caracterizam-se por assumirem o papel social de comando, por ditarem as 
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regras a serem seguidas no interior dos barcos, por protegerem seus tripulantes em 

momentos de perigo no mar e por passarem as orientações necessárias para a sobrevivência 

diante das surpresas marítimas. Quando os pescadores aparecem mortos ou quase mortos 

nas margens das aldeias, são submetidos pelos capitães aos costumes de reavivamento, 

“metem-nos no sal como as sardinhas, „para lhes apertar os ossos‟. É grande remédio, 

dizem. Ano passado, houve um que, depois de estar no sal quarenta e oito horas, ainda 

tornou a si...” (BRANDÃO, 1986, p. 85). 

 Já a mulher é caracterizada conforme as regiões da costa portuguesa. Mas, em geral, 

apresentam características em comum, encontrando-se sempre à espera dos pescadores. Ela 

acompanha todo o ritual de preparação, ida e volta do mar. Cuida dos filhos e aguarda 

ansiosa pela volta de seus homens no final das safras. Geralmente fica com todo o cuidado 

do peixe após a chegada às aldeias. Muitas vezes é comparada a animais por andarem 

sempre em bandos como formigas, procriarem como coelhos ou brigam como cachorros. 

Mas, são figuras que representam a manutenção da vida, pois,  

[...] é ela em toda a parte que nos salva, parindo filhos sobre filhos para a 
emigração, para a desgraça e para a dor. Creio que só assim, parindo e 
gemendo, tecendo e lavrando, mas principalmente parindo, é que se 
equilibra a nossa balança comercial, o que nos tem permitido viver como 
nação independente. Diz um amigo meu: - Portugal enquanto tiver a 
mulher e a sardinha não morre. – E é verdade. (BRANDÃO, 1986, p. 
135) 

 

 A religiosidade permeia toda a obra de duas formas distintas, cristã e pagã. Há 

referências frequentes a elementos da crença cristã e a elementos relacionados ao 

catolicismo como “a igreja, a torre e a cruz” (BRANDÃO, 1986, p. 45), nas orações que 

são feitas em proteção aos pescadores em alto mar como em “- Em nome do Santíssimo 

Sacramento, saco ao mar! – Toda a companha se descobre. Larga-se a cuada de malha mais 

miúda, a manga, peça mais grossa, e por fim o cabo que se desenrola até a terra” 
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(BRANDÃO, 1986, p. 77). Mas, também se encontra elementos da mitologia pagã 

relacionados às fúrias marítimas como em: “estou de muito alto e a luz é muito fraca... Mas 

já não tenho dúvidas: são as nereidas, filhas incestuosas de Dóris, no seu último domínio...” 

(BRANDÃO, 1986, p. 121).  

 Novamente ressaltamos a aproximação das ideias de Walter Benjamin (1996) no 

estabelecimento das relações entre experiência transmitida como um valor humano e as 

características que configuram os pescadores dessa obra brandoniana.  

 

 

2.  LAVRADORES E PASTORES DE AS ILHAS DESCONHECIDAS 

 

 

 Vários estudos sobre Raul Brandão registraram a viagem feita pelo escritor e sua 

esposa, Maria Angelina, ao arquipélago dos Açores e da Madeira em 1924, bem como as 

anotações realizadas durante essa viagem em um de seus caderninhos de capa preta. Em 

1926, o escritor publicou As Ilhas Desconhecidas, uma obra permeada por uma linguagem 

poética e pictórica em que apresenta literariamente algumas das ilhas açorianas sob o 

aspecto das belezas naturais, das paisagens “imaculadas”, dos mistérios, do oceano 

Atlântico que envolve essas ilhas e, por fim, dos tipos humanos, os marinheiros, os 

pastores, lavradores e pescadores, conforme as peculiaridades das ilhas.  

 João Pedro de Andrade (1963, p. 189) afirma que Brandão realizou a viagem ao 

arquipélago dos Açores e da Madeira para “documentar-se para o seu grande projecto de A 

História Humilde do Povo Português”. Porém, em todas as referências feitas pelo escritor 

portuense a respeito desse projeto, não há especificações, somente a indicação do título e 

de “2 volumes”. 
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 A agricultura e o pastoreio, além de outras atividades complementares, como a 

pesca da baleia e do bacalhau na ilha Terceira e na ilha de São Miguel, são as principais 

atividades de subsistência dos povos açorianos e madeirenses. Há também a presença de 

uma pequena indústria, quase artesanal na fabricação de queijos e vinho. Por meio de um 

narrador desconhecido, “marinheiro viajante” na acepção benjaminiana (1996, p. 199), são 

apresentados os hábitos e costumes culturais peculiares do arquipélago e de cada ilha em 

particular, como a religiosidade, as moradias e as festas populares, o trabalho cotidiano com 

a terra e com o gado, conforme os tipos sociais mais comuns. A predominância do trabalho 

na agricultura ocorre, segundo Brandão (2011), nas ilhas do Corvo, do Faial, do Pico, da 

Graciosa e da Madeira, enquanto o pastoreio aparece como predominante nas ilhas das 

Flores, São Jorge e São Miguel. Em geral, há a presença de ambas as atividades. 

 O Corvo é a ilha mais distante do arquipélago, bem próxima da América do Norte. 

É a mais isolada e com menos habitantes. Um dos maiores problemas enfrentados pelos 

corvinos são as adversidades naturais como o solo pedregoso e as ventanias frequentes que, 

muitas vezes, levam a população à fome, já que “Tudo se curva às leis essenciais da 

natureza neste rochedo vulcânico” (BRANDÃO, 2011, p. 49). A questão da fome 

decorrente das adversidades naturais é sintomática não somente no Corvo, mas na maioria 

das ilhas açorianas.   

 A rotina agrária e do pastoreio envolvem a mesma repetição e circularidade 

presentes em Os Pescadores. É o eterno retorno mítico mencionado por Eliade (1992), pois,  

com o povo que regressa todas as tardes da lavoura, vejo os 
instrumentos de trabalho – os cestos, as cordas, o alvião. E com o povo 
os animais, as ovelhas, os bois, os burros carregados e os porcos que 
recolhem às cortes, completam o grande retábulo aberto na pedra do 
Corvo. Esta pedra brava produz milho, trigo e lã, com que os sustenta e 
veste, mas a maior parte das terras são no vale do Fojo, num clã à beira-
mar, as duas horas de distância, e as pastagens ainda mais longe. Todos 
moram na vila para fugirem à solidão tremenda, todos trabalham naquela 
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fraga dura como bronze cinzelado, nos cantinhos onde a terra se juntou 
– todos caminham descalços, duas vezes por dia, pelo único caminho 
áspero que leva ao interior. Vida dura.  
- A gente semeia e o vento leva! 
O vento é a preocupação constante desta gente. 
- Ele é o poder do mundo! (BRANDÃO, 2011, p. 32) 

  

 Homens e animais vivenciam a mesma realidade em busca da subsistência. Dividem 

a rotina de trabalho e se ajudam mutuamente. No caso do Corvo, lutam diariamente contra 

os fenômenos da natureza para conseguirem êxito em suas plantações. O Pico também 

caracteriza-se pela presença frequente de vulcões iminentes deixando o solo quase infértil. 

Mesmo assim, sobre as pedras vulcânicas germinavam café, chá, laranjas, nêsperas, 

castanheiros, ananases e vinhas “que tem fama no mundo” (BRANDÃO, 2011, p. 94). 

Alguns habitantes ressaltam que a dificuldade de germinação diante do solo desses frutos 

faz com que esses cresçam mais fortes que no continente.  

 Já em outras ilhas como na Terceira e em São Miguel, o solo é menos pedregoso e 

propício à agricultura, favorecendo o ciclo agrário. Nesses casos, os lavradores exportam 

muitos dos produtos de suas terras como, por exemplo, “Os da Graciosa exportam milho” 

(BRANDÃO, 2011, p. 133), “O Pico já deu milhares de pipas de vinho, que exporta quase 

na totalidade para a Rússia” (BRANDÃO, 2011, p. 94) e o queijo de São Jorge, uma das 

marcas singulares da exportação dos Açores. 

 Conforme comentamos inicialmente, a mesma terra é utilizada nas ilhas para a 

agricultura e o pastoreio havendo predominância de uma atividade sobre a outra. Assim, “o 

homem do Faial é muito mais lavrador que pastor” (BRANDÃO, 2011, p. 79) e as Flores é 

“quase toda a regime pastoril. Deixam de cultivar os campos para obter mais ervas: é o 

menor esforço. O gado que não dá leite, farta-se e engorda para o mercado” (BRANDÃO, 

2011, p. 55). Dessa forma, cria-se e mantêm-se uma interdependência entre as ilhas, pois 
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“O Pico não passa sem o Faial, onde compra o milho e o trigo, e o Faial sem o Pico, que 

lhe fornece o vinho, a lenha e as frutas” (BRANDÃO, 2011, p. 138). Dentre os produtos 

mais consumidos pelos habitantes insulares está o leite, “bebem-no de manhã, ao fim da 

tarde com sopas, e lá em cima com queijo e pão” (BRANDÃO, 2011, p. 47). Antigamente a 

relação comercial entre as ilhas era na base da troca dos produtos. Esse é um dos costumes 

primitivos que permaneceram por muito tempo nesse arquipélago e caracteriza a riqueza 

que se adquire por meio da experiência em decorrência à pobreza financeira, conforme 

afirmou Walter Benjamin (1996).  

 A religiosidade e em especial, o catolicismo devido à colonização, é muito marcada 

nos Açores. Numa região em que as fronteiras são líquidas e que o isolamento é muito 

acentuado, assim como o risco iminente de abalos sísmicos, de erupções vulcânicas e de 

vendavais, essas adversidades fazem com que os tipos sociais desses locais se tornem 

resilientes e desenvolvam crenças numa entidade superior. Assim, a devoção presente em 

todas as ilhas “é o Santo Espírito, que tem por fim principal dar de comer aos pobres – 

culto remoto que vem do fundo dos séculos, desaparecido do continente, mas que, [...] 

perdura nos Açores” (BRANDÃO, 2011, p. 61).  

 Dentre os demais hábitos e costumes dos portugueses insulares identificados 

destacam-se o uso do capote feminino para diferenciar o estado civil que é herdado de mãe 

para filha (BRANDÃO, 2011, p. 21 e p. 78) e o “dia do fio” em que se reúnem para aparar 

as lãs das ovelhas (BRANDÃO, 2011, p. 48). Os rituais de morte marcados pelo 

sentimento de igualdade entre ilhéus reforçam os hábitos adquiridos e caracterizam o 

narrador “marinheiro viajante” benjaminiano. 

 Os tipos sociais são lavradores, pastores, marinheiros aposentados, pescadores e 

comerciantes. Mas, como já dissemos, as duas primeiras atividades são principais e as 
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demais, complementares. Em geral esses tipos são pessoas simples que passam a vida 

realizando as mesmas funções cotidianas como em: 

 Chego-me mais para o velho, que tem uma boca fresca e dentes 
brancos de rapaz. Há mais de cinquenta anos que faz a escala do 
Pico, sempre em mangas de camisa e com o peito à mostra, tanto 
de Verão como de Inverno. E tem oitenta (BRANDÃO, 2011, p. 
139).  
 
 

As mulheres, na maioria das vezes, realizam o trabalho artesanal da fabricação de 

queijos, de pão e vinho e são somente elas que cuidam da chave da caixa em que se 

guardam, além das melhores joias e vestimentas, as recordações dos mortos. Essa caixa 

simboliza a materialização das lembranças e de tudo que se tem valor na vida. Cabe à 

mulher a responsabilidade de zelar pela chave. Outro tipo feminino presente no 

arquipélago é aquela que trabalha no campo como “a pastora de olhos límpidos [...] Todas 

as noites se retiram a esta hora, quando as cigarras começam no desafio, falando umas com 

as outras em diálogos roufenhos que só acabam de madrugada” (BRANDÃO, 2011, p. 47). 

Já as moradias desses habitantes insulares são aldeias compostas por casas que variam 

quanto à arquitetura dependendo da ilha. Há as “Casinhas negras aglomeradas” 

(BRANDÃO, 2011, p. 108) do Pico, a “casa primitiva, com armação de cedro e canas 

entrelaçadas de junco” (BRANDÃO, 2011, p. 47) do Corvo ou “as casas brancas e 

amarelas, de beirais caiados de vermelho e gelosias pintadas de verde, que dão ao Funchal 

um caráter familiar e íntimo” (BRANDÃO, 2011, p. 181). 

 Todo esse cenário de simplicidade, coletividade e de valorização de tradições 

populares em que se apresentam os pastores e lavradores das ilhas açorianas e da Madeira 

em As Ilhas Desconhecidas colaboram na constituição mítica do trabalhador português como 

representante do “homem primitivo” segundo Mircea Eliade (1986). 
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3. A VIDA URBANA: OS OPERÁRIOS 

 

 Os Operários apresenta outra face de Portugal no início do século XX. 

Diferentemente da predominância do setor piscatório e agrícola mencionado em Os 

Pescadores e As Ilhas Desconhecidas, esta obra mostra a constituição da classe dos trabalhadores 

operários e todos os demais grupos que compunham esse contexto, como os membros 

sindicalistas e os partidários políticos.  

 Nessa leitura de aspectos urbanos sob o viés da vida humilde dos operários 

portugueses, partiremos desses elementos da obra, ponderando suas peculiaridades de 

produção e publicação. Assim, tomaremos como texto-base a única publicação feita até 

então, de 1984, que contém o esboço da obra feita por Raul Brandão até 1930. 

 A menção a importantes jornais da época considerados como divulgadores do 

movimento operário em Portugal é feita com frequência por toda a obra e, na maioria das 

vezes, por meio de trechos narrativos predominantemente em discurso direto. Há a 

menção de diálogos entre membros das Associações políticas ou sindicais como se fossem 

entrevistas impressas para um texto jornalístico. É necessário lembrar que Raul Brandão foi 

jornalista e também assumiu importante papel de crítico literário nos jornais e revistas do 

Porto, de Guimarães e de Lisboa entre os anos de 1887 e 1930. 

 Ferro (1984, p. 35) assinala que “Os militantes anarquistas, anarco-sindicalistas e 

socialistas” foram entrevistados por Raul Brandão “[...] em 1923, para organizar „Os 

Operários‟ [...]” fortalecendo a hipótese de luta em favor das classes menos favorecidas da 

sociedade, da veracidade dos fatos encontrados na obra, da atuação marcante do escritor 

como jornalista e da semelhança discursiva de trechos do texto com as reportagens 

jornalísticas. 
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  Apesar de se tratar de um texto em que há a presença de muitas entrevistas, é 

possível identificar um narrador onipresente atuando “nos bastidores”, observando os fatos 

históricos, sociais e políticos que ocorrem simultaneamente nas diversas esferas da 

sociedade portuguesa, assumindo o papel de observador/denunciador como em “Um sítio 

trágico, cavado e escavado pelos homens das pedreiras. Sete Moinhos – sítio de miséria, de 

barracões, de destroços. Aqui e ali, um forno de cal – ou antigo a mato, ou mais moderno a 

carvão” (BRANDÃO, 1984, p. 314).  

 Diferentemente da estrutura cíclica e repetitiva que encontramos nas obras 

mencionadas anteriormente, marcadas por elementos que levavam à configuração de um 

eterno retorno e de um tempo mítico, em Os Operários, segundo a denominação de 

Benedito Nunes (1988), há um “tempo histórico”.  A obra faz menção a acontecimentos da 

História de Portugal como o surgimento do movimento operário, dos partidários políticos 

e dos sindicalistas como em: 

os iniciadores do movimento operário em Portugal foram: Antero de 
Quental, Fontana, general Brandão, Agostinho da Silva, e mais 
modernamente Azedo Gneco, Landislau Batalha, Ernesto da Silva, 
Teodoro Ribeiro, Manoel José da Silva, do Porto, Lasdislau batalha (sic), 
etc. – e os jornais O Protesto, A Federação Operária, A República Social e 
outros. (BRANDÃO, 1984, p. 277, grifos do autor) 
 

 Os ideais políticos também aparecem na obra, defendidos pelos partidos e seus 

representantes que buscam principalmente o fim das desigualdades sociais por meio da luta 

contra o sistema capitalista vigente. Eles promovem eleições para a identificação de adeptos 

ao partido e reuniões frequentes nos gabinetes para nortearem suas propostas. É possível 

notar referências intertextuais a nomes dos principais teóricos do anarquismo na Rússia no 

decorrer dessa obra por meio das falas dos entrevistados como em:  

Depois de responder a 3 conselhos de guerra – era uma enfiada que 
nunca mis acabava - , o último por me recusar à servidão militar, bêbado 
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com o Faure e o Kropotkine... Tinha acabado de ler esses tipos em 1906, 
quando cumpria uma pena (BRANDÃO, 1984, p. 295, grifos nossos) 

 
 As ações e atuações dos operários, membros políticos e sindicais se passam num 

ambiente urbano e contraditório que se constrói em dois polos opostos: um, marcado pela 

degradação humana, pobreza, miséria, dependência do outro para sobrevivência e 

exploração, representado pelas classes trabalhadoras operárias portuguesas em suas 

residências, por casas antigas, ruas perdidas e na execução de suas funções nas indústrias; o 

outro polo, caracterizado pelo poder, pelo acúmulo de lucros e bens materiais, pelo 

egoísmo, representados na figura do patrão. 

 As fábricas e indústrias caracterizam uma das contradições típicas do início do 

século XX, pois, são simultaneamente o espaço do progresso e desenvolvimento 

tecnológico, da produção em série que vem facilitar a vida do homem moderno e o espaço 

da exploração humana para se atingir esse mesmo progresso. Dois capítulos tratam dessas 

contradições na obra pela narração dos serviços realizados. A situação frágil das fábricas no 

início do século em Portugal com relação aos setores industriais dos países vizinhos, a 

concentração de unidades na região Norte do país, a não exportação dos produtos 

nacionais e em contrapartida a presença dos produtos importados também exemplificam as 

contradições esse novo setor econômico e compõe alguns dos aspectos do cenário 

histórico da produção industrial em Portugal.  

 A máquina é o instrumento de trabalho desse povo e, no decorrer da obra, 

encontram-se vários exemplos como: “O homem e o fogo – o homem e o ferro. Grande 

hangar suspenso com colunas.” (BRANDÃO, 1984, p. 307). É preciso atentar para a 

relação entre o antigo e o moderno que essa frase apresenta, bem marcada historicamente 

pela descoberta do fogo pelo homem das cavernas e pela criação e surgimento das 
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indústrias com a Revolução Industrial. Essa relação é de interdependência do homem com 

esses elementos ambivalentes “fogo” e “ferro” e da interdependência dos dois elementos. 

 Caracterizando “o povo português” em Os Operários, há quatro grupos que se 

subdividem, os operários e seus familiares, os sindicalistas, os partidários políticos e os 

patrões ou donos das fábricas, do qual trataremos apenas dos operários. 

 A classe operária é massacrada pelos interesses de seus patrões e do sistema político 

da época. Más condições de trabalho no interior das poucas indústrias e fábricas 

portuguesas do início do século XX, como a situação nos fornos de cal e de pedreira em 

que “O pó da cal queima: os vapores da cal introduzem-se na garganta e nos pulmões. Um 

trabalhador mostra-me as mãos gretadas – o pescoço em carne viva. Nos olhos cairam-lhe 

as pestanas” (BRANDÃO, 1984, p. 314), além da falta de equipamentos de proteção. 

Sentimentos como a dor, o sofrimento e a angústia permeavam a rotina de trabalho desses 

operários. Suas famílias geralmente são numerosas e miseráveis que moram em lugares 

semelhantes aos animais. 

 Pensando na luta de classes sociais centralizada em patrões e empregados como 

característica do capitalismo, pode-se afirmar que a relação “dominadores e dominados” 

sempre existiu entre os humanos nas castas, no feudalismo, na burguesia, por exemplo. 

Mas, com a Revolução Industrial, o crescente advento das tecnologias e na modernidade, a 

discrepância entre essas classes se acentuou. Mesmo diante da realidade de Portugal com 

um desenvolvimento tecnológico e industrial inferior ao progresso europeu em geral 

(TENGARRINHA, 2001), nas poucas fábricas concentradas em algumas regiões 

estratégicas do país também havia exploração nas relações trabalhistas. Outra marca dessa 

exploração é a transformação do ser humano em objeto, a desumanização e animalização 

tanto nas relações nos interiores das fábricas como com relação à habitação dos operários, 
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como, por exemplo, quando o narrador entrevista Hilário Marques que conta sobre a 

morte de um operário: “Noutro dia, morreu em Chelas, num curral, um desgraçado” 

(BRANDÃO, 1984, p. 287).  Identifica-se a situação miserável em que viviam o operário e 

sua família.  

 O agravamento das lutas entre classes sociais nas primeiras décadas do século XX 

resultou na necessidade da criação de novas instituições como os sindicatos, por exemplo. 

Aos poucos esses órgãos foram se especializando. Em Os Operários alguns membros dos 

sindicatos são entrevistados pelo narrador. Eles se reúnem com frequência nos gabinetes e 

tomam decisões importantes que dialogam com fatos históricos do movimento operário 

português, como, por exemplo, a organização da primeira greve em novembro de 1918 

com a participação dos trabalhadores, os direitos adquiridos com a conquista das leis 

trabalhistas pela CGT2 em 1919 e o surgimento das federações.   

 A proposta literária do projeto “A vida humilde do povo português”, conforme 

observamos, narra a história do povo na figura dos pescadores, agricultores, pastores e 

operários, colocando-os como condutores das reflexões histórias de uma época sob o 

ponto de vista dos “perdedores”. 

 Observando a constituição da vida humilde do povo português mencionado nas 

obras nessa reconstrução hipotética do projeto, justifica-se a afirmação de que  

é da gente ignorada que levo as maiores impressões da existência. Foram 
os pobres que me obrigaram a pensar – foi a série de figuras toscas que 
encontrei na estrada, duma realidade tão grande que nunca consegui 
afastá-las da minha alma. Ainda hoje desfilam diante de mim os mortos e 
os vivos... Não posso esquecê-los: parece que todos eles esperam alguma 
coisa de mim (BRANDÃO, 2000, p. 36)  
 

                                                 
2 Confederação Geral do Trabalho, criada em 1919 em Portugal. É um órgão que reunia todos os 
sindicatos da época e promovia discussões em torno das lutas em defesa do trabalhador, cuja 
procedência histórica pode ser verificada em José Tengarrinha (2001). 
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 Walter Benjamin (1996, p. 114) no ensaio Experiência e pobreza salienta o papel 

fundamental da experiência de vida transmitida de geração em geração como um dos 

principais valores a serem repassados, pois, “a felicidade não está no ouro, mas no 

trabalho”. Conforme a experiência que era transmitida pelos mais velhos, pelos viajantes e 

contadores de histórias foi deixando de ser reconhecida como importante e, a partir da 

modernidade do século XX as pessoas passaram a libertar-se de toda experiência ao invés 

de cultivá-las, “Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do 

patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor 

para recebermos em troca a moeda miúda do “atual”. (BENJAMIN, 1996, p. 119). 

Partindo dessas reflexões e aproximando-as das atividades de subsistência que 

apresentamos, ou seja, considerando que, em geral, trata-se da vida humilde de um povo 

pobre, que luta diariamente pelo seu sustento e transmite suas experiências às gerações, no 

caso dos pescadores, lavradores e pastores, esses povos seriam pobres e humildes 

materialmente, mas “ricos” por trasmitirem o valor da experiência. Realizam trabalhos 

cujas atividades são míticas, pois, existem desde o surgimento do mundo. Já os operários, 

representantes da classe assalariada do povo português, surgiram em meados do século 

XIX. Essa relação assalariada que surgiu mais acentuadamente após a Revolução Industrial 

prescede uma relação de hierarquia e subordinação que ocorre entre patrão e proletário. 

Dessa forma, enquanto entre pescadores, agricultores e pastores há a transmissão de 

saberes e conhecimentos por meio da experiência como forma de conservar uma tradição 

que se consolida numa coletividade de ajuda mútua, entre os operários há a quebra dessa 

transmissão, há a necessidade de reverter essa situação como se houvesse uma ausência de 

experiência que se apresenta como marcadas pela individualidade nas relações entre classes 

sociais e entre as hierarquias dentro do trabalho industrial.  
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 A transmissão da experiência do trabalho com o mar, com a terra e com o gado, 

numa relação coletiva entre pescadores, marinheiros, agricultores e pastores era a maior 

riqueza que esses povos deixavam para seus descendentes. Nessa coletividade havia uma 

relação social horizontal em que todos os membros tinham a mesma importância e se havia 

alguém que merecia maior consideração eram os mais velhos, justamente pela carga de 

vivência e experiência destes ao longo da vida. De maneira oposta se observa a relação 

social no interior das fábricas que se estabelece verticalmente em que a figura do patrão 

ocupa o papel de dominante e a figura do proletário de dominado. Assim, a atenção 

desloca-se do ser humano para o objeto material, ou o lucro financeiro que se pode 

adquirir explorando ao máximo o trabalhador assalariado, solidificando uma atitude e ação 

individualista. 
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SOL ORIENS IN OCCIDUO: ATRAVESSANDO O ATLÂNTICO UMA AMÉRICA 
PORTUGUESA 

 
 

Manoel Barreto Júnior1 
 

 
 

Como a Atlântida perdida, o Brasil aconteceu para Portugal. A partir do 

caminho aberto pelo Oceano Atlântico, que parecia sem fronteiras, aportaram os primeiros 

argonautas, que traziam consigo religiosos, oficiais, degredados e aventureiros de toda 

sorte. Um momento de adaptação das formas europeias ao novo ambiente à custa de um 

imponente processo de transculturação, de que tanto fala Fernando Ortiz, pela conciliação 

de dois os mundos: o europeu e o autóctone. Abre-se pelo Atlântico um portal marítimo 

entre a Europa e a América, ponto de partida e chegada, uma rota que amparou o maior 

deslocamento demográfico que se conheceu no Ocidente entre os séculos XVII e XVIII. 

Ocasião histórica eloquente para expansão comercial e para a economia de algumas nações 

da Europa e, infelizmente, um momento desastroso quando refletido pelo torpe genocídio 

de milhares de centenas de ameríndios e pelo tráfico de homens africanos. 

Aproximadamente dois séculos de colonização transcorrem até o ano de 1724, 

ou seja, até o ano de fundação da Academia Brasílica dos Esquecidos. Com efeito, nossa 

provocação se funda em questionar um possível sentimento identitário transitivo dos 

acadêmicos, no sentido de refletir sobre a expressão de seus pensamentos, sobre sua 

posição pátria, referente a Portugal, ou mesmo apátrida perante sua condição histórica, e 

ainda, como representantes intelectuais e congêneres do poder metropolitano na colônia, 

que personifica o esboço do colonizador em terras brasílicas no século XVIII. 

                                                 
1
 Professor Regente de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira da Secretaria da Educação do 

Estado da Bahia. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2199 

 

Ante estas demandas, a Academia Brasílica dos Esquecidos, instituição 

supostamente consciente da própria sujeição política e sócio-cultural, por intermédio de 

seus membros faz vazar ecos dissidentes sobre a influência da cultura europeia no Estado 

do Brasil. Postura que demandava desperdício de suas experiências sociais, e, sobretudo, no 

referente às práticas simbólicas e intelectuais, pois aqui nascidos ou chegados estes homens 

rendiam-se ao modelo de racionalidade europeu, o que é claramente propagado em suas 

composições poéticas e produções historiográficas. Como no trecho proferido pelo 

acadêmico José da Cunha Cardoso a 23 de abril de 1724, que caminha nesta direção:  

 

[...] tomou por empresa o Sol com este lema – Sol oriens in occidou -. Neste 
felicíssimo ocidente (sic) nasceu o Sol para a Bahia: agora lhe amanheceu, 
porque agora se verá a Bahia convertida em Atenas: agora sairão à luz os 
que o nosso descuido cobria com as sombras do esquecimento, que por 
isto tão entendidos, como modestos se apropriaram o titulo dos 

Esquecidos. (PITA, 1976). 
 

No entanto, é perfeitamente explicável o posicionamento dos acadêmicos, que 

estavam devidamente alocados em seu momento histórico-literário, e em acordo com a 

precariedade dos fatores essenciais para a produção da atividade intelectual. Tais limitações 

como, a descentralização da metrópole lusitana e as dificuldades de intercomunicação entre 

os letrados, especificamente, entre o século XVII até os meados do século XVIII, faz com 

que as manifestações literárias assumam um caráter acentuadamente mimético, a fim de 

celebrar a formação lusitana a diferenciar-se dos outros brasílicos, vistos como selvagens e 

incultos. 

 Durante a primeira metade do século XVIII, os acadêmicos brasílicos 

assumiam, às ordens régias de D. João V, pela função primeira de composição da 

monumental história Lusitana, através de manifestações científicas e literárias. Desse modo, 
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narram às próprias condições coloniais pela identificação dos princípios de racionalidade 

cosmopolita que faz expandir o tempo presente na sua dimensão sócio-cultural, a fim de 

suprir a ausência de investimentos em práticas culturais simbólicas, contrariando 

perspectivas de futuro. 

Sob tonalidades diferentes, o desenvolvimento duma emergência social de 

práticas culturais provocaram estratégias sediciosas nestes homens de letras, a partir do 

trabalho com a palavra escrita, levando-se em conta os contornos histórico-literários 

discursivos que encenam as formas de dizer o presente e as formas de vislumbrar o futuro, 

idealizado pelo Iluminismo, que já despontava do outro lado do Atlântico.  

Conforme Bosi (2002), desse confronto civilizatório, na conjunção de posses, os 

novíssimos luso-americanos pleiteavam a possibilidade de Ilustração na nova terra, que se 

consolidava, de maneira muito particular, pela ambivalência mimética com a distante Corte. 

Ainda nesta época, não se pode afirmar que tenha havido um pensamento sobre a 

formação de consciência nacionalista brasílica. Entretanto, serve este ponto para suscitar 

discussões a considerar lacunas teóricas preeminentes na abordagem crítica de cada 

pesquisador. Diante desta questão, evidencia-se o pensamento de alguns historiógrafos de 

que até o início do século XVIII, a colônia era um mero apêndice, algo secundário e 

inferior à metrópole, o que faz com que a consciência identitária nacionalista se 

apresentasse emulada, certamente por prudência e decoro servil. 

Sem que a explicação deixe de ser casuísta, neste momento histórico, o Estado 

do Brasil era notabilizado como “América Portuguesa”, estratégia discursiva que pode ser 

interpretada em pelo menos dois polos: o primeiro pelos portugueses que oportunizaram a 

expressão para delimitar a conquista territorial, a favor da manutenção imperialista; e outra 
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de natureza brasílica, cunhada pelos luso-americanos, que se apropriam da expressão para 

salvaguardar um juízo crítico identitário de aproximação e reconhecimento como expressão 

de uma civilização letrada.  

Ao longo deste século, com as transformações substanciais que ocorriam no 

mundo euro-americano – português e espanhol – foi se esboçando o contorno gradativo de 

identidades embrionárias e ufanistas entre os luso-americanos. Um posicionamento 

retomado por alguns intelectuais brasileiros do século XX, como Pedro Calmon (1976, p. 

16) em observância aos escritos da época: 

 

[...] É o confiante amor no elogio fervoroso de um mundo que Rocha 
Pita definia ardentemente como sendo o nosso mundo. América, sim; 
porém, de língua portuguesa, bem marcada num mapa povoado de 
gentis fantasias e exageros poéticos, a América que tinha raiz sadia, alma 
própria, história conhecida, florões intelectuais, uma formidável idéia de 
se mesma... para suprir o que faltasse, a imaginação criadora do 
patriotismo! 

 

              Contudo, como bem explica Pimenta (2006), a produção desta autoimagem teve 

que firmar um passo anterior: a diferenciação da América Portuguesa – em relação a 

Portugal, pela concepção de um Estado do Brasil “não europeu”, isto é, pela exploração de 

traços americanistas, oscilação que favorecia a base de legitimação de um projeto 

historiográfico (esquecido) acadêmico. Afinal, um acontecimento era fato: não havia como 

disfarçar a “novidade” das vivências e experiências que se produziram pela escrita dos 

acadêmicos. De tal modo, a partir do imaginário deste novo homem é que passa a construir 

e representar a nova realidade de viver deste lado do Atlântico. 

Assim, diante de uma artuculação rudimentar/preliminar Araripe Júnior, no início 

do século passado, cunha a expressão obnubilação brasílica que trata deste momento de 
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reconfiguração de identidades vivido pelos homens europeus que aqui aportaram. Assim, 

conforme Luiz Cairo (2000, p. 387): 

 

Por obnubilação brasílica, Araripe Júnior, entendia a 
transformação por que passavam os europeus ao atravessarem o oceano 
Atlântico e a sua consequente adaptação ao meio físico e ao ambiente 
primitivo. [...] Partindo do pressuposto de que os europeus, ao chegarem 
ao Brasil, perdiam sua identidade, adquirindo outra, por força do 
fenômeno da obnubilação, os textos por eles produzidos apresentariam, 
consequentemente, marcas de um novo estilo, o estilo tropical, 
característica definidora do gênero brasílico, sendo, portanto, textos da 
literatura brasileira. 

 

 Um posicionamento que nos parece impreciso, quando articulado aos Estudos 

Culturais, e, ainda, à ideia do descentramento do sujeito, proposto por Stuart Hall (2006, p. 

10-12) que concebe três concepções de sujeito, a saber: o iluminista, o sociológico e pós-

moderno e, é, sobretudo, na configuração identitária do sujeito do sociológico, que 

interativo adéqua-se ao meio social e suas demandas ao longo de sua existência, movimento 

próximo ao vivido pelos acadêmicos. Sobre esta questão, considera-se, ainda, a 

possibilidade de acumulação e hibridização de identidades, o que irá se desenvolver por 

conta de uma suposta transitividade de identidades luso-americanas. Com base nestes 

critérios de situação identitária, as composições poéticas dos acadêmicos acompanham a 

marcha do espírito brasílico que se principia; sem, contudo, ativar laços extremos de 

sedição identitária, mas como um artifício natural que envolve um sentimentalismo 

autóctone envolto em mutações na produção da auto-expressão. 

Seguramente os acadêmicos esquecidos viveram esse conflito. Um procedimento 

de diferenciação que não resulta da ação consciente ou de compulsão, mas simplesmente, 

pela filiação à nova terra aos laços lusos a partir da comunhão cultural. Afrânio Coutinho 
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(2004), adverte que a presença constante até os nossos dias da nutrição da origem 

estrangeira, sobretudo, portuguesa e francesa, como influência na produção artística 

identitária, dinamiza a energia criadora que marca as iniciativas expressivas. Episódio que 

testemunha as ocorrências da dependência cultural há desde cedo, a um americanismo ou 

brasilidade rugoso, que pela genuína qualidade autóctone se apresenta como uma das 

fontes identitárias, algo extremamente natural em nações colonizadas.  

Dentro deste contexto, o entendimento é que para o campo historiográfico as 

composições poéticas setecentistas funcionam como um painel meta-historiográfico, que 

representa a sociedade colonial que para os Esquecidos opera como identidades 

particulares; e, por vezes, beira o limite da transitividade identitária, a partir do jogo entre 

diferenças e similitudes da expressão embrionária envolto pelo movimento completo de 

continuidade e descontinuidade culturais.  

Deste modo, demasiado longe da Europa para nutrir-se da postura de um 

colonizador estes homens virtuosos estavam demasiadamente próximos da América, 

revelando a realidade histórica na sua condição de colonizados, fazendo vazar em suas 

composições poéticas ecos autóctones, pela expressão brasílica, através de atitudes 

(in)conscientes que se configuram em evidenciar a veneração à pátria mãe: Portugal e entre 

o sentimento de afeição diante do novo Estado. Tudo no entendimento de que a questão 

da alteridade não é de modo algum alheia ao processo de colonização.  

A este mote reflexivo Alfredo Bosi (1994, p. 17) em seus estudos sobre a 

Dialética da colonização esclarece que a cultura portuguesa aproxima-se do colono, como 

trabalho, seja ele intelectual ou motriz, e distancia-se, às vezes arbitrariamente como forma 

de expressão. À primeira vista, a cultura letrada desenvolvida pelos membros da Academia 
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Brasílica dos Esquecidos parece repetir, sem alternativa, o modelo europeu, mas aos 

poucos, começa a aplicar contornos próprios às suas vivências e passa a inventar sua forma 

de expressão, dentro de suas possibilidades, como Instituição Oratória. De tal maneira que, 

quando se reflete sobre o dístico da Academia: Sol oriens in occiduo2, imediatamente imagina-

se a amplidão de horizonte idelizada pelos membros da agremiação.  

                 Observe-se, contudo, a preocupação com a linguagem como estratégia 

expressiva na composição poética da conferência de 23 de abril de 1724 à Academia. 

 

 

À Empresa da Academia Sol oriens in occiduo 
 
                                       DÉCIMAS 
 
Nascer o Sol no Ocidente, 
Quem jamais tal coisa viu, 
Se na oposição caiu 
Ser Sol posto, e Sol Oriente? 
Mas bem caiu, que um luzente 
E mais gigante farol, 
Mostrando arrebol 
Quando aquele Sol caía, 
Sol mais claro então se erguia 
Para ser o Sol do Sol. 
 
 

                                                                      Luís Canelo de Noronha. 

 

O Sol como símbolo de sabedoria e vitalidade é a empresa desta academia que se 

obstinou por afastar a vinculação da América portuguesa ao incultismo, varrendo quaisquer 

atrelamentos às trevas e à escuridão da miséria intelectual, traduzidos como expressão única 

do Novo Mundo. Os acadêmicos Esquecidos reivindicavam um lugar ao Sol do 

                                                 
2 Dístico da Academia Brasílica dos Esquecidos: “o sol nascido no Ocidente”. 
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(re)conhecimento, ao sempre vincular as terras brasílicas ao Ocidente3, ou como parte 

integrante deste. O acadêmico Luis Canelo de Noronha, em sua composição poética deixa 

evidente esse posicionamento, a evidenciar as diferenças econômicas, sociais e culturais, 

demasiadamente abolidas pelo discurso exclusivo de uma história universal.  

Até o surgimento da Academia Brasílica dos Esquecidos, as manifestações 

poéticas aparecem de maneira isolada e intrapessoal, como fora a produção de Bento 

Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira, Gregório de Matos entre outros. A partir dos 

Esquecidos, a poesia brasílica assume um aspecto sistemático e mais orgânico, certamente 

pela coletividade social ali expressa. Deve-se ressaltar, ainda, que esses modelos não se 

distanciam dos paradigmas europeus, no que concerne à influência do Gôngora, Camões, e 

Quevedo. Entre os diversos gêneros apreciados na época do curto espaço de tempo que 

durou a Academia, aparecem composições poéticas tidas como características do século 

XVII e XVIII, a saber: sonetos, décimas, redondilhas, romances, oitavas, canções, além de 

acrósticos e outras formas de expressão como linguagem artística. O que alavanca a 

impressão de que os acadêmicos exploravam em toda sua potencialidade os recursos da 

língua portuguesa, do Latim e timidamente do espanhol, como se constata, em 

aproximadamente 300 poesias catalogadas pelo Professor Aderaldo Castello, em seus 

estudos sobre movimento academicista brasileiro. 

A despeito destas representações, nota-se, ainda, que os membros da Academia 

Brasílica dos Esquecidos tinham grande preocupação em registrar a realidade a partir de 

informações que servem de fragmentos históricos, o que supostamente teria 

                                                 
3 Observar que o Sol pode ser, simultaneamente, a representação do então Vice-rei do Estado do 
Brasil, Vasco César Fernandes de Meneses, recém chegado do Goa (Oriente), protetor e mecenas 
da Academia Brasílica dos Esquecidos. 
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comprometendo, inclusive, o valor estético-literário, reconhecível de suas composições 

poéticas, através de uma linguagem cultista e laudatória em busca da perfeição formal.  

Um posicionamento naturalmente visto como manobra a constituir-se em 

modelos culturais de comportamento e, que no caso das belas letras, se faz codificado entre 

temas ou personagens de representação. Tal oscilação implica na divisão retórica de estilos 

em sua condição de gênero, que no caso proposto, é delineada pela escrita, próximo ao que 

salienta João Adolfo Hansen (1991), quando se refere aos escritos coloniais, que guiados 

pela apropriação de contornos discursivos discretos funcionam como especificadores de 

decoro interno na adequação do discurso. Seja ele histórico ou literário, à circunstância 

político-social, pela negação das práticas contrárias a estas, que tendem para representações 

vulgares, inadequadas e não pertinentes ao contexto histórico vivido. 

Por fim, ao que tudo indica, através duma escrita decorosa, os acadêmicos 

esquecidos ressignificam aquela visão simplista da América, sempre associada ao incultismo 

e somente propícia a engenhos de cana-de-açúcar. E, como timoneiros mestres, pelo sopro 

do engenho intelectual, estes homens virtuosos propagam para a metrópole continental que 

a visão da colônia brasílica deveria ser mais abrangente, mais acurada, pois atravessando o 

Atlântico exista uma América, não menos portuguesa.  
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NAS TRILHAS DO DESEJO: VIAGEM E HOMOEROTISMO EM “PERSONA” 
DE EDUARDO PITTA 

 

Manoel Messias Rodrigues Santos - IFS1 

 

 

Acordar, dormir, trabalhar, amar, sorrir, ser feliz, em síntese ser humano é 

estarmovido por uma força que impulsiona os indivíduos em busca do sentido de sua 

existência. Somos seres desejantes por excelência. Quem de fato não vive dedesejo? Quem 

não se agita, se inquieta ou se aflige com algum desejo? Ele está sempre lácom suas raízes 

mergulhadas no mais recôndito da alma humana, consumindo-a, tornando-aviva. 

Ele configura-se como uma força estranha que leva o espírito a desafiar 

oobscuro, o dissimulado e o ausente, procurando apreender aquilo que nos escapa. 

Comoassegura Novaes, “da mesma forma que o olhar, o desejo fascina, quer dizer, 

fazbrilhar o fogo escondido” (NOVAES, 1990, p. 11). Um fogo que impulsiona o 

indivíduo rumo às travessias individuais que cada um deve trilhar ao encontro de si mesmo. 

Daí a importância da viagem como experiência e vivência do desejo, num mundo que vem 

se reconfigurando sob a égide da fluidez. 

A solidez da Modernidade se liquefaz, conduzindo o ser humano ao tempo da 

velocidade, das incertezas e principalmente da mobilidade proporcionada pela diluição das 

fronteiras e pelo desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e da informação. 

Tais alterações, continua Bauman (2001), fazem com que a vida humana perca asolidez e se 

liquefaça, tornando-se amorfa, paradoxalmente, como os líquidos. Assim,fluidez, 

maleabilidade, flexibilidade e a capacidade de moldar-se em relação a infinitasestruturas são 

                                                           
1 Professor de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Sergipe – IFS, Campus de Nossa Senhora 
da Glória. 
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algumas das características que o estado liquefeito conferirá acontemporaneidade. Como 

consequência, vive-se o tempo de transformações sociaisaceleradas, nas quais as 

dissoluções dos laços afetivos e sociais são o centro da questão.  

Aliquefação dos sólidos explicita um tempo de desapego e provisoriedade, uma 

supostasensação de liberdade que traz em seu acesso a evidência do desamparo social em 

que seencontram os indivíduos moderno-líquidos que, cada vez mais, tornam-se cidadãos 

domundo, num espaço em que o local e o global ora se fundem, ora ganham contornos 

próprios. 

É neste contexto que surge “Persona”, trilogia de contos, com ação localizada 

em Moçambique e na África do Sul, nos anos de sessenta e setenta com a qual Eduardo 

Pitta estréia na ficção, ao mesmo tempo em que contribui para a solidificação do relato de 

contorno gay em Portugal. 

O título do livro remete ao termo que em latim designa a máscara teatral, mas 

cujo sentido foi evoluindo semanticamente até significar, por metonímia, pessoa, indivíduo. 

Nesta dimensão, “Persona” aponta para Afonso e seu universo de onde emergem seres 

marcados pelo trânsito constante, desimpedidos das urgências do mundo.Seres nômades, 

desenraizados e multiplicadores dos próprios selfs. Seres que não paramde se mexer, 

deslizam-se ou deslocam-se em movimentos que caracterizam o que Deleuzee Guattari 

(1995) vão denominar desterritorialização e deriva. 

Sujeitos que já não pertencem a apenas um lugar e por isso deslocam os 

signosterritoriais, ressignificam seu estar no mundo cujos movimentos ora são levados por 

linhasde fuga; ora por processos de descodificação, através dos quais emana um verdadeiro 

devirem cada um destes sujeitos em cuja dinâmica, assegura Deleuze e Guattari,“cada um 

destes devires assegurando a desterritorialização de um dos termos e areterritorialização do 
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outro, os dois devires se encadeando e se revezando segundo umacirculação de 

intensidades que empurra a desterritorialização cada vez mais longe” (Ibidem, p. 15). 

Nesta condição, a viagem é não só uma caminhada externa por entre países 

eculturas distantes, mas também uma espécie de travessia interior na busca de si e do 

outro.Visto que ela faz emergir estes devires de modo que o estar em transito possibilita 

omovimento de desterritorialidade seja do espaço geográfico e cultural; seja 

paracompreender o seu estar no mundo, ou até mesmo a própria condição humana. 

Localizar-sepassa a ser se localizar na deriva, compondo um ethos, tão fluido quanto a 

modernidadeliquida. 

Assim, afirma Peixoto, “os nômades não têm história, só geografia.Só meio, 

lugar de estadia provisória, via de passagem” (PEIXOTO, 1987, p. 82). Seu (des)território é 

construídoconstantemente pelo movimento. “A viagem vai então criar o espaço entre as 

pessoas ondeos encontros se tornam possíveis. Esses seres feitos de fluxos só existem `in 

motion´ emmovimento” (Ibidem, p. 105). Por esta razão observa-se a recorrência 

emhomotextos da presença da viagem, da tentativa de ir ao estrangeiro para reencontrar 

umoutro lar, romance, companheiro ou sexo. Como afirma Fichte, “a viagem éuma 

necessidade sexual – escritura e descoberta” (FICHTE, 1996, p. 335). 

Por isso, os contos nos convidam a mergulhar no interior desta persona 

chamada Afonso cuja história se fragmenta em três momentos, respectivamente 

representados por cada um dos contos – “Marilyn”, “Kalahari”, “Pesadelo” – que 

compõem a obra. Simultaneamente, eles estabelecem uma narrativa cujo fio condutor, 

tecido de modo tripartido não só nos leva a um cenáriode busca, de desejo, de solidão, de 

desencontros, que vai seconfigurando num devir constante; mas também descortinam 

relações entre homens diante de fluxos interculturais, numa dinâmica em que a experiência 
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homoafetiva se coloca numa situação permanentemente intervalar, para além de uma 

identidade homossexual.  

Numa dinâmica marcada pelo corte e pela continuidade, entre o fragmento e o 

todo; a memória ergue-se como o fio condutor do discurso, principio de seleção e de 

ordenamento dos fatos narrados. Assim, afirma Mendes, 

 
A eleição da matéria narrada em Persona teve que ver com o enfoque na 
aprendizagem, nas relações sociais, no homoerotismo, correspondendo 
cada um dos contos a etapas e a momentos simbólicos diferentes, desde 
a crua descoberta do estigma social, passando pela sexualidade, até o 
alongamento de uma consciência do declínio e da queda, numa visão 
desencantada do mundo, que se acentua progressivamente, equivalendo 
ao ritual simbólico de passagem entre a perda da inocência e o 
nascimento do adulto. (MENDES, 2006, p. 105). 
 
 

Nesta perspectiva desde “Marilyn” emerge a dolorosa e espinhosa relação 

dosujeito com o mundo adverso, prescritivo, alheio ao respeito pela individualidade. 

Afonsocarrega o peso de ser diferente e até perceber “quase tudo” (PITTA, 2000, p. 14), o 

estigmacimenta a busca de si próprio numa tentativa de descobrir qual o seu papel num 

espaçodominado pelas normas e padrões. Sua relação com um colega da escola, embora 

tenha sedado apenas uma vez, desencadeou todo um sistema normativo de acusação.  

 
“Estás a ver, com as pernas nessa posição e o calção folgado, é muito fácil...” 
Depois, sem perder tempo, o Doutor No deu três exemplos. Afonso 
sentia-se cada vez pior, afastou as pernas e protestou ignorância na 
matéria. Mas o médico insistiu. A acusação era clara: “Sabemos que tiveste 
relações contranatura com um companheiro de turma, temos de saber exatamente como 
foi, como reages. É preciso dizer a verdade. Temos de saber se podes continuar na 
escola”.(Ibidem, p. 12). 

 
 

Seu momento com Tiago não só lhe revelou a beleza do amor e da entrega, a 

dança dos corpos ávidos pela satisfação do desejo.  

Numa desabrida tarde de temporal, Tiago seguiu Afonso. E assim, por 
uma única vez, Afonso pôde revelar-lhe a magia destas instalações 
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degradadas onde sobreviviam espelhos que a ferrugem ameaçava cobrir 
para sempre. Tiago nunca tinha visto a vida em trompe-l´oeil, estava 
viciado em cinemascope e naquele momento só queria deixar-se 
desapossar. Fê-lo como se fosse o fim do mundo, com uma convicção 
vociferante, a morder perdões, medos, cobardias”. (Ibidem, p. 16). 

 

 Mas também deixou cair as máscaras de uma sociedade que se revelou 

hipócrita, cruel e até mesmo perversa; seja na tentativa de abuso sexual impetrada pelo 

pediatra – o Doutor No; seja na constatação de que somente ele fora responsabilizado 

pelos acontecimentos. “Tiago – que tinha saído do incidente de fevereiro sem uma 

beliscadura. As zelosas autoridades acadêmicas nunca o incomodaram. Perverso era 

Afonso” (Ibidem, p. 15). 

Em “Kalahari” percebe-se uma mudança da distopia para o andar errante, para 

aviagem que leva à deriva homoerótica, num espaço e num tempo que proporcionam 

oencontro e a relação amorosa. “Por aquele tempo o Kalahari não estava nas prioridades 

deAfonso. Era apenas um deserto. Mas há pretextos inescapáveis, mesmo aos dezoito 

anos,quando a febre é outra. A viagem tinha começado a acabar, acabava dali a pouco” 

(Ibidem, p. 19). Afonso viaja com Saskia e Marta e em consequência do alerta e da divisão 

dosbungalows acabou encontrando “um rapaz trigueiro, olhos claros e guedelha palha, 

quetinha o ar de quem jogava râguebi” (Ibidem, p. 20). Começa então a jornada entreestes 

dois jovens cuja viagem ao deserto permitirá a experiência física. “Deitaram-se, a noite 

estava fria e o aquecimento não funcionava. Ralph falou do deserto, e o deserto foi 

chegando, rugoso e quente. `Vais comigo, depois levo-te a casa`” (Ibidem, p. 21).  

O corpo emerge como lócus de vivência do desejo, alimentado pelas diversas 

experiências que ao longo da vida lhe vão sendo impressas e que possibilita a Afonso viver 

o amor e o sexo. 
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A conversa desatinou-os, tiveram de encostar o Land Rover a 
umembondeiro nu que emergia numa zona pedregosa. Era a primeira 
vez quefodiam no carro, Afonso tirou os calções e sentou-se no colo de 
Ralph.Quando voltaram à estrada iluminava-os uma luz celerada. 
(Ibidem, p. 24). 
 
 

Contudo, no final do conto cada um toma seu caminho, A separação é 

inevitável, mas ela nãoocorre sem deixar sequelas na vida de Afonso, conforme observa o 

narrador: “Afonso sofriapor antecipação a inevitabilidade do regresso. Ralph não perdeu a 

boa disposição. Ambossabiam que o Kalahari tinha sido um truque, um truque no meio do 

temporal” (Ibidem, p. 26). 

Em “Pesadelo”, deparamo-nos com um Afonso mais maduro, no exército e 

que vive as angústias de um inquérito militar interno que investiga militares envolvidos no 

“crime nefando”. Assim, a narrativa, por um lado, vincula-se ao ambiente do quartel, 

expondo as relações homossexuais no interior das forças armadas. 

 
Era aí que entrava o inspetor. [...] Começou por mostrar um maço de 
fotografias comprometedoras. Afonso descobriu horrorizado que 
aparecia numa delas, obtida provavelmente no Satiricon, um bar 
frequentado por homossexuais que ficavam numa cave da baixa perto da 
Praça Sete de Março. Depois de as mostrar, o Brugeira foi buscar outro 
maço ainda pior. A primeira era de uma nitidez devastadora, mostrava 
um grupo de rapazes a foder uns com os outros, fluorescentes de suor. 
(Ibidem, p. 33). 

 
Por outro, revela um Afonso que se entrega a memória, reconstruindo 

fragmentos de vida; seja quando lembra a infância, a separação dos pais; seja quando se 

enche de saudade “de Lourenço Marques, de abrir as janelas do quarto e dar com as 

árvores do parque, uma interminável sucessão de verdes” (Ibidem, p. 42). Ao final do 

processo, Afonso constata sem surpresa que todo o pesadelo não serviu para nada, apenas 

para reduzir a cacos a vida de todos os envolvidos. Para ele resta apenas a solidão e a 
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certeza de que só há ruina, fragmento e caos. “Nunca nada seria a mesma coisa” (Ibidem, 

p. 43), pois “decididamente o mundo começava a ruir” (Ibidem, p. 44). 

Como se pode observar, em “Persona”, o deslocamento não recupera a noção 

iluminista da viagem comoformação, ao contrário, enfatiza-se apenas a transitividade com a 

qual Afonso passa de umconto a outro como se nos dissesse: sobrevivi às histórias que 

você acabou de ler. Por isso,assegura Lopes “os personagens deslizam pela escrita na 

mesma medida emque transitam por espaços diferentes. Não se trata de identidades, mas 

de posiçõesmarcadas. O desejo é uma forma de pertencimento, de encontro, mesmo 

quando não deinclusão” (LOPES, 2002, p. 198). O encontro entre homens se dá sutil e 

inesperadamente num entre-lugar onde aspalavras não são pronunciadas; mas não pela 

recusa ao dizer, mas para se aprender com ocorpo, visto que os olhos são físicos, não se 

desviam, falam. 

Nesta perspectiva, a deriva é uma felicidade, não por esquecer ou não ter 

objetivo, mas porser, como diz Kristeva, “espaço de um infinito prometido” (KRISTEVA, 

1994, p. 12). Portanto, há umcompromisso em arejar as fronteiras da cidade proibida ou 

dos desertos escondidos emcada um de nós que incorpora as vozes destas 

personassilenciadas e o dissenso, por conta de violentas repressões e traumas numa escrita 

que falade si e descortina o outro. Negar o contraditório é sufocar a dinâmica da vida e sua 

contínualegitimação é generalizar e homogeneizar as relações humanas as quais daqui para 

frentetendem cada vez mais a desenvolver um caráter híbrido, fluido, desterritorializado 

quedefine o ethos da deriva, marca profunda da Modernidade Líquida. 
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O CONTO RURAL DE MIGUEL TORGA: ASPECTOS GERAIS 

 

Marcelo Brito da Silva1 

 

  

Miguel Torga, à semelhança de outros escritores da geração de Presença, investiu em 

diversos gêneros literários, que vão da poesia ao teatro, do romance ao Diário. Se este 

último o notabilizou em Portugal e no mundo, foi como contista que o autor de São 

Martinho de Anta encetou seus maiores voos como ficcionista. Esse parece ser um ponto 

pacífico de sua fortuna crítica. A título de exemplo, citamos a opinião do famoso crítico 

António José Saraiva: Torga é simplesmente “o melhor contista da literatura portuguesa.” 

(apud MOREIRA, 1994, p. 354). Quanto a nós, podemos dizer que a leitura de quase uma 

centena de contos do autor deixou-nos a impressão de que qualquer acontecimento podia 

virar uma narrativa envolvente nas mãos, ou na pena, de Miguel Torga, desde os mais 

triviais aos mais insólitos. Dessa maneira, com pleno domínio da técnica do conto, Miguel 

Torga conquistou leitores de todas as partes do mundo, tendo suas obras traduzidas 

inclusive no Oriente. Resumiremos nas próximas linhas os pontos salientes da sua 

contística, com foco nos contos rurais, que são, em comparação com os contos citadinos, 

mais numerosos e mais relevantes. 

A primeira observação que é preciso fazer sobre os contos rurais de Miguel Torga é 

que eles aparecem em duas recolhas principais (Contos da montanha e Novos contos da 

montanha) que podem ser consideradas, cada uma delas, como um “ciclo de contos”.  Vale 

notar, no entanto, que Miguel Torga não declara abertamente que os contos devem ser 

lidos como uma obra integrada. Essa, aliás, tem sido uma atitude comum entre muitos 

                                                           
1 O autor é mestre pelo Programa de Pós-graduação em Literatura e Diversidade Cultural 

(PPGLDC), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).  
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autores modernos que adotaram a estrutura cíclica de produção, que preferem dispositivos 

unificadores mais sutis. Cota Fagundes (1997) afirma que esses “dispositivos” podem estar 

representados em um tipo de personagem que liga os contos ou num tema recorrente. 

Não obstante a ausência de indicações mais diretas nesse sentido, pudemos notar 

expressões significativas que sinalizam a intenção de Miguel Torga de conferir aos seus 

contos rurais uma estrutura de ciclo. Veja-se, por exemplo, o que consta na abertura do 

prefácio da segunda edição dos Novos contos: “Escrevo-te da Montanha, o sítio onde medram as 

raízes deste livro.” (TORGA, 1996c, p. 9) [grifo nosso]. No prefácio à terceira edição Torga 

fala do livro como um “painel”, e de suas criaturas como “Almas penadas dum Portugal 

nuclear” (TORGA, 1996c, p. 11) [grifo nosso]. Essas declarações revelam que Torga estava 

perfeitamente consciente da natureza intratextual dos seus contos.  

Para analisar as estratégias unificadoras, Cota Fagundes (1997) apoia-se em dois 

conceitos tomados de Timothy C. Alderman, a saber, as “forças centrípetas” (que são os 

elementos que criam interligações) e as “forças centrífugas” (elementos que vão contra a 

unidade). Para Cota Fagundes, o caso dos Novos contos mostra-se singular em relação a 

outros ciclos de contos modernos, pois nele não se verificam algumas forças centrípetas 

clássicas, como a presença de uma personagem individual ou uma família que atue como 

centro de gravidade ou a utilização de uma progressão cronológica que confira unidade aos 

contos. Por outro lado, os Novos contos apresentam o “elemento unificador por excelência” 

em muitos ciclos modernos – o ambiente ou o lugar (FAGUNDES, 1997, p. 171).  

Com isso chegamos ao elemento que é de importância fundamental na exegese dos 

contos rurais de Miguel Torga e que não por acaso está estampado nos títulos dos dois 

livros – a Montanha, que emerge como o verdadeiro centro de gravidade não só na 

construção do cenário, mas, sobretudo, na escultura do enredo e das personagens, 
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exercendo uma função decisiva no sentido profundo dos contos. Nas palavras de Cota 

Fagundes (1997, p. 178) [grifo do autor]: 

 
Unidade na diversidade é, assim, o que o título geral indica em relação 
aos títulos individuais [dos contos]. A referência feita por Torga à 
recolha como um painel será, por isso, a mais apropriada, dado que essa 
imagem aponta para uma série de cenas individuais reunidas, ou tornadas 
dependentes umas das outras, por uma “estrutura geral” (a montanha) que 
fornece uma espécie de quadro a unir todos os contos. 

 

É importante aprofundarmos a compreensão de “ambiente” e sua função nos 

contos rurais de Torga. Interessa-nos analisar a influência que a Montanha (entenda-se o 

espaço físico e social) exerce sobre as ações das personagens. Nesse sentido, concordamos 

com Cota Fagundes quando argumenta que o poder despótico da Montanha, para o bem 

ou para o mal, é um traço trabalhado repetidamente nos contos de Torga. O cenário em 

Torga “[...] implica simultaneamente uma área geográfica e culturalmente demarcada; um 

palco de ação e também uma determinante dessa acção; a estrutura da superfície e a de 

profundidade [...]” (FAGUNDES, 1997, p. 192) [grifo nosso]. Quanto a essa influência do 

meio sobre o caráter do homem, vale a pena recorrermos às próprias palavras de Miguel 

Torga, impressas no romance memorialista A criação do mundo (TORGA, 1996a, p. 354): 

 
 
Sabia já que cada povo possuía seu estilo de vida próprio, o seu caráter, 
mais produto do meio do que da raça. A secura e amplidão da meseta 
ibérica, a amenidade da terra gaulesa e sol transalpino explicavam mais o 
castelhano, o francês e o italiano do que o sangue que lhes corria nas 
veias. 

 

Também no livro Portugal encontramos Torga a ressaltar a importância dos 

condicionamentos naturais na formação do caráter. Um exemplo contundente está no 

elogio que o autor faz ao homem alentejano (TORGA, 1996d, p. 126) [grifo nosso]: 
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Se há marca que enobreça o semelhante, é essa intangibilidade que o 
alentejano conserva e que deve em grande parte ao enquadramento. O 
meio defendeu-o duma promiscuidade que o atingiria no cerne. 
Manteve-o vertical e sozinho, para que pudesse ver com nitidez o 
tamanho da sua sombra no chão. Modelou-o de forma a que nenhuma 
força, por mais hostil, fosse capaz de lhe roubar a coragem, de lhe 
perverter o instinto, de lhe enfaquecer a razão. 

 

E mais adiante, o autor conclui seu argumento dizendo, categoricamente: “Foi a 

terra alentejana que fez o homem alentejano, e quero-lhe por isso.” (TORGA, 1996d, p. 126) 

[grifo nosso].  De modo análogo, Torga defende no mesmo livro (Cf. capítulo “Um Reino 

Maravilho: Trás-os-Montes”) que o homem transmontano absorveu em seu caráter a 

dureza e aridez do solo e das fragas sideradas do seu ambiente natural.  

Vale observar que uma vertente importante da exegese torguiana (e talvez 

dominante) tem enfatizado o caráter mítico desse “ambiente”, muitas vezes em detrimento 

do seu conteúdo referencial ou, para usarmos as expressões de Elias José Torres Feijó 

(2009), dos aspectos “homo-espaciais” das narrativas. No estudo “A geo-cultura original 

dos contos de Miguel Torga e o seu progressivo desaparecimento...”, cujo título diz muito 

sobre a questão, o crítico sinaliza a diluição de elementos de referência ao viver 

transmontano que ocorre nas leituras puramente mitificantes dos contos da Montanha, 

lembrando que o mesmo aconteceu com Bichos, cuja recepção dominante rompe com as 

raízes referenciais e geo-culturais nos modos de compreensão do universo transmontano. É 

escusado dizer que o presente artigo filia-se ao tipo de leitura proposta por Elias Feijó, que 

acentua a vinculação realista dos contos de Torga ao ambiente representado. 

Isso não significa reduzir a ficção rural de Torga aos limites do localismo ou de um 

regionalismo pitoresco que reduz a humanidade das personagens e o alcance do texto. Pelo 

contrário, Torga evidencia em seus contos uma vocação singular para sublinhar o humano 
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nos casos da aldeia. Essa vocação universalizante está em perfeito acordo com o cenário, 

pois, como explica Antony Cardoso Bezerra, “[...] para enfocar o homem no mundo, cabe 

debruçar-se sobre um tempo e um espaço [...] que se possa reconhecer.” (BEZERRA, 

2010, p. 104). Nesse sentido, a ficção do autor de Vindima é uma elegante ilustração para a 

máxima de Tolstoi: “Canta a tua aldeia e serás universal”.  

A abordagem dos contos em suas vinculações homo-espaciais também não implica 

a redução do estatuto ficcional (o mesmo se poderá dizer acerca da reconhecida dimensão 

biográfica dos contos de Torga). Podemos afirmar, ainda com Antony Cardoso Bezerra, 

que o espaço é fundamental para a ficção, visto que não existe “[...] vida (ou imitação dela) 

fora de um ambiente.” (BEZERRA, 2010, p. 79). No entanto, como explica o autor num 

estudo comparado dos contos de Thomas Hardy e Miguel Torga, o ambiente é re-organizado 

em termos ficcionais e assume, por conseguinte, novos sentidos. 

Vale destacar também o aspecto antibucólico que marca o universo rural de Miguel 

Torga. O cenário transmontano poucas vezes é descrito como um espaço paradisíaco em 

que os camponeses convivem em harmonia. E diretamente associada ao ambiente rústico e 

granítico da Montanha está a construção das personagens torguianas, sobre as quais 

tecemos a seguir algumas considerações. 

Se o leitor fizer uma leitura linear dos contos da Montanha, perceberá que pouco a 

pouco Torga vai montando uma galeria de personagens que têm em comum uma força e 

uma vitalidade que parecem emanar das fragas e do húmus nativo. Essa energia geralmente 

ganha contornos dramáticos e, não raro, violentos, que o escritor retrata em narrativas 

curtas e chocantes – aquele tipo de conto que fica gravado em nossa memória (“O Alma 

Grande”, “O Leproso”, “O Lopo” etc.) Parece presidir a construção dessas personagens 

certa “dinâmica da violência”, e embora não haja um estudo de fôlego sobre a temática, 
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encontramos na fortuna crítica autores que sinalizaram a violência como elemento de 

grande relevo na representação dos tipos rurais de Miguel Torga. Um exemplo está no 

artigo “O Portugal de Torga”, no qual Eduardo Lourenço, defende que as personagens dos 

contos torguianos “[...] arrancam das entranhas a violência que conquista os céus ou a 

finura instintiva com que se defendem do mundo „civilizado‟ da cidade, Babilônia 

longínqua que só se lembra deles para lhes exigir o tributo do suor ou do sangue.” 

(LOURENÇO, 1995, p. 9). O crítico afirma que nesses contos lê-se a verdadeira odisseia 

de um povo pobre, ignorante e violento, cujos heróis são homens e mulheres que tiram da 

alma o melhor e o pior do humano.  

Cremos que a agressividade das criaturas torguianas pode ser associada ao ambiente 

adverso em que vivem e ao trabalho brutal a que se entregam diariamente. A esse respeito, 

lembramos das palavras do narrador no conto “A ressurreição”, quando faz o resumo do 

cotidiano das personagens: “Os homens cavam de manhã à noite, as mulheres parem 

quantas vezes a Virgem Maria quer, os rapazes e as raparigas vão com o gado [...]” 

(TORGA, 1996b, p. 67). Assim, a paisagem embrutece as personagens que, diversas vezes, 

são identificadas com os animais e seus atos assumem aspectos primitivos ligados aos 

instintos de reprodução, preservação e sobrevivência. 

Numa de suas raras entrevistas, Miguel Torga fala a César António Molina sobre a 

criação de suas personagens. Destaca, antes de tudo, que elas estão distantes da figura do 

herói clássico, mas não deixam de ter o seu heroísmo. E, referindo-se especificamente aos 

contos da Montanha, ele diz que são “heróis quotidianos”, cheios de força e coragem, 

embora não pratiquem nenhum ato extraordinário:  
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Para mim, o herói é um indivíduo que dá o máximo da sua humanidade. 
Não é o homem que pratica uma façanha esporádica à qual pode ter sido 
forçado pelas circunstâncias, podendo inclusive não estar à altura delas. 
Os meus heróis não são heróis à força, são seres modestos, pessoas 
realmente humildes, com tanta humildade que alcançam a heroicidade e 
universalidade. (apud MOLINA on-line). 

 

Em meio ao painel tosco e montanhês de Miguel Torga, há também uma galeria de 

anti-heróis que cometem crimes de diversa ordem e vivem à margem dos códigos legais. 

Maria de Lurdes Morgado Sampaio (2008) identifica inclusive uma tradição de “bons 

criminosos” na ficção de Miguel Torga. Segundo ela, não se trata dos bons bandidos de 

certa tradição romântica, seres solitários e marginais que vivem em lugares recônditos, mas 

sim de “[...] homens comuns, sem passado criminal (salvo raras exceções), que atentam 

contra a propriedade ou contra pessoas num espaço fechado de relações interpessoais ou 

interfamiliares.” (SAMPAIO, 2008, p. 76). Esses criminosos, tanto quanto os demais 

habitantes da Montanha, são seres gregários que estabelecem na aldeia relações de 

interdependência, sendo que muitas vezes essas relações se pautam pela violência. 

É interessante observar que muitas personagens que povoam os contos rurais de 

Torga foram pinçadas do mundo real, inspiradas em pessoas que o autor conheceu. Essa 

dimensão biográfica da contística torguiana é notada por Cid Seixas, no texto de 

apresentação aos livros Contos e Novos contos da montanha, publicados no Brasil pela Editora 

Nova Fronteira. Nesse texto, o autor comenta que a ficção de Torga “[...] é construída a 

partir de pedaços vivos da realidade agreste da sua região natal. Os fatos mais insólitos e 

aparentemente criados pela fantasia são, na verdade, reconstituições de experiências 

vividas.” (SEIXAS, 1996, p. 7).  

Bem interessante é o comentário de Torga quanto ao processo de criação de suas 

personagens, no qual ele não disfarça ter se inspirado em figuras do seu convívio pessoal, 
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expediente que lhe rendeu alguns contratempos, bem como a queixa de sua família, por 

diversas vezes assediada pelos “homenageados” que pediam satisfações: 

 
Na minha cegueira de artista, servira-me deles livremente, sem a mais 
leve preocupação de que se pudessem reconhecer em certos traços. Não 
era, de resto, a primeira vez, nem seria certamente a última, que procedia 
assim. Numa novela que em tempos dera à estampa, a figura principal 
lembrava de tal maneira um médico meu amigo que ia havendo 
desentendimento entre nós. A verdade é que o crime não chegava a sê-
lo. Longe de mim a ideia de expor nas montras sudários pessoais. O que 
acontecia às vezes é que a imaginação encarnava na realidade. No caso 
da Lúcia, por exemplo, fora-me possível corporizar em flagrante delito a 
velha e oculta pecha incestuosa da nossa condição animal. Que pena de 
escritor deixaria de aproveitar a oportunidade? (TORGA, 1996, p. 33). 

 

A relação entre reprodução e invenção que participa do processo criativo das 

personagens na ficção já rendeu diversos debates teóricos. Aleilton Fonseca dedica ao 

assunto um ensaio de título sugestivo: “Escreviver...” Nele, o autor, tomando como 

exemplo sua própria obra ficcional, afirma categoricamente que “a vida nutre a ficção” e 

que as experiência guardadas na memória são naturalmente tomadas pelo escritor como 

uma espécie de argamassa na criação (FONSECA, 2005, p. 77). Para Beth Brait (1990), é 

justamente nas dobras da dicotomia ser reproduzido/ser inventado que a personagem situa 

sua existência na ficção. Nesse particular, ficamos com a conclusão de Antonio Candido 

(1995) de que, no fundo, só há um tipo de personagem – a inventada, pois ainda que possam 

existir vínculos com a realidade, o que sempre ocorre é uma re-elaboração textual da realidade 

individual do escritor. Como afirma o autor, o princípio que rege o aproveitamento do real 

é a modificação, e a personagem é, sobretudo, um ser fictício, um ser de palavras. É como 

disse o próprio Torga: “Erguidas no papel [...] as personagens nada mais tinham de comum 

com o original que as reivindicava.” (TORGA, 1996, p. 335). 
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Mesmo numa leitura sem pretensões analíticas, é possível ao leitor de Torga 

perceber o enternecimento do narrador pelas personagens. Como apontamos em outro 

texto, há uma voz off nos contos rurais de Torga que poderia ser chamada com propriedade 

de “narrador solidário”, ou seja, uma voz que desfia casos transmontanos com profundo 

sentimento de identificação, compaixão e simpatia. Essa atitude afetiva do narrador é 

verificável inclusive em relação às personagens marginais, por aquelas que cometem 

deslizes de conduta ou até mesmo aquelas que praticam crimes. Eduardo Lourenço flagra 

nessa postura do narrador torguiano uma espécie de “paternalismo inconsciente”, já que o 

cenário retratado nos contos de Torga “[...] é, sobretudo, e antes de tudo, a sua terra de 

infância transmontana, [...] lastro de toda a sua obra e objeto de infinita complacência.” 

(LOURENÇO, 1995, p. 6).  

É importante destacar, para fecharmos essa breve apreciação do conto rural de 

Torga, algumas considerações sobre a linguagem. Quanto a esse tópico, notamos logo nas 

nossas primeiras leituras a presença de um vocabulário regional, como não poderia deixar 

de ser, bem como a marcante presença do discurso direto, forjado, sobretudo, numa 

linguagem crua e realista. Há, de fato, em Torga, uma grande capacidade para transpor para 

as páginas do conto a fala dos camponeses, que parecem ganhar vida diante de um leitor 

geralmente surpreendido pelo disfemismo das expressões, por uma linguagem viril que não se 

preocupa com atenuações.  

Em uma passagem de A criação do mundo, Miguel Torga diz que preferia não 

“adoçar” a linguagem das narrativas, mesmo que isso custasse a antipatia dos leitores. Seu 

desejo era construir uma arte mais autêntica e mais próxima da realidade do povo pobre 

com que ele teve estreito convívio, especialmente em função de sua atuação como médico 

no interior, primeiro em S. Martinho de Anta e depois em Sendim: 
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Cumprida a obrigação profissional, a devoção criadora. Arrumava o 
bisturi e pegava a caneta. E tinha a impressão de que continuava a abrir 
no papel os mesmos fleimões de há pouco. As páginas sangravam como 
feridas rasgadas, e os poemas pareciam uivos. Avaliava bem a nenhuma 
simpatia que esperava tais cruezas. Se pudesse limar certas arestas, adoçar 
certos travores, doirar certas negruras, outra aceitação sorriria aos meus 
livros. Mas seria roubar-lhes a autenticidade. E continuava. Testemunha 
de horrores, não podia entoar loas ao inefável. A violência está na 
própria vida. (TORGA, 1996a, p. 257). 

 

A par do disfemismo da linguagem, funciona a pleno rendimento a sua dimensão 

lírica. Há um discreto fluir poético que atravessa as narrativas, perceptível nas falas do 

narrador, quando, por exemplo, descreve a paisagem ou quando comenta as motivações 

interiores das personagens. Na verdade, cremos que o fato de Torga ser também um 

exímio poeta reflete profundamente na sua contística, na qual a linguagem se mostra 

sempre de forma precisa e depurada, como se o contista trabalhasse o conto como se fosse 

um poema. Nesse sentido é que Rosa Maria Goulart identifica nos contos de Miguel Torga 

a voz de um escritor/poeta. De acordo com a autora, o lirismo dos contos torguianos se 

devem 

 

[...] a uma construção discursiva ditada pela emotividade e traduzida num 
registro descritivo-narrativo, às vezes a perder para o comentário 
brevíssimo, disseminado por toda a narrativa ou, ao invés, pela 
integração de pausas descritivas bem delimitadas, mas forçosamente 
curtas no contexto narrativo, adentro dos limites autorizados pelas regras 
do gênero. (GOULART, 2008, p. 226). 

 

O comentário da autora nos ajuda a entender a dimensão lírica da linguagem dos 

contos de Torga, marcada por ritmos que lembram a cadência do verso e que, em muitos 

desfechos, deixam no ar um suave perfume de poesia. É como se o poeta vigilante nunca 

se ausentasse do contista.  
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A FLÂNERIE NA LITERATURA PORTUGUESA DO SÉCULO XX 

 

Marcelo Pacheco Soares1 
 

 

 

O FANTÁSTICO COMO PROBLEMATIZAÇÃO DO MUNDO REAL 

 

 

...O medo e o horror são conseqüências incontornáveis do fantástico, de acordo com 

a concepção levantada para o gênero por Louis Vax em 1960... ...A aparição sobrenatural 

resulta em um elemento essencial para o estabelecimento do fantástico, conforme defendeu 

Roger Caillois em 1965... ...O fantástico revela ser um gênero sustentado a partir da 

hesitação indissolúvel entre explicações naturais ou extraordinárias para fatos insólitos, 

segundo cunhou, em 1970, Tzvetan Todorov... ...Os textos fantásticos podem e mesmo 

devem ser interpretados em função de sua dimensão alegórica, como admitiu Ana María 

Barrenechea em 1972, contradizendo Todorov... ...No mesmo ano, Irène Bessière afirma 

que o fantástico seria um modo e não um gênero literário, igualmente contestando o autor 

de Introdução à literatura fantástica... 

A leitura dos diversos discursos científicos que já versaram sobre o fantástico 

mostra o quanto as idéias sobre ele se multiplicam, se revisitam, se reconstroem, se 

contestam.  Um predicado comum, no entanto, resiste: é sempre e indubitavelmente 

prerrogativa do gênero a instalação do irreal em um cenário que se identifica com um espaço 

mimético, estabelecendo, desta forma, uma invasão deste mesmo cenário, uma fratura neste 

mesmo espaço, um rompimento com esta mesma realidade mimética. 

                                                           
1 Professor do IFRJ. Doutorando pela UFRJ. 
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Poderíamos, a título de exemplificação, levantar, por amostragem, algumas 

definições de estudiosos distintos que demonstram exatamente este ponto de interseção, o 

que, contudo, se manifesta despiciendo, já que Todorov mesmo já o fez, esclarecendo: 

 

[...] as definições do fantástico aparecidas em recentes trabalhos de 
autores franceses não são idênticas à nossa, tampouco a contradizem. [...] 
Em Le conte fantastique en France, Castex afirma que “o fantástico [...] se 
caracteriza [...] por uma intrusão brutal do mistério no marco da vida 
real”.  Louis Vax, em Arte e a literatura fantástica, diz que “o relato 
fantástico [...] nos apresenta em geral a homens que, como nós, habitam 
o mundo real mas que de repente encontram-se ante o inexplicável”.  
Roger Caillois, em Au couer du fantastique, afirma que “todo o fantástico é 
uma ruptura da ordem reconhecida, uma irrupção do inadmissível no 
seio da inalterável legalidade cotidiana”.  Como vemos, estas três 
definições são, intencionalmente ou não, paráfrases recíprocas: em todas 
aparece o “mistério”, o “inexplicável” o “inadmissível”, que se introduz 
na “vida real”, ou no “mundo real”, ou na “inalterável legalidade 
cotidiana”.2 

 

A fim de evidenciar o quanto uma explanação para demonstrar tais interseções 

críticas seria uma inútil exaustão, citemos ainda que também Filipe Furtado, crítico 

português que se debruçou sobre o tema e publicou pesquisa a seu respeito em 1980, 

realiza constatação muito semelhante à de Todorov: 

 

Apesar das diferenças existentes entre quase todas as abordagens antes 
referidas [quanto ao Fantástico] e da diversidade das respectivas 
conclusões, verifica-se que elas concordam por completo num ponto, 
pelo menos: qualquer narrativa fantástica encena invariavelmente 
fenómenos ou seres inexplicáveis e, na aparência, sobrenaturais.  Por 
outro lado, tais manifestações não irrompem de forma arbitrária num 
mundo já de si completamente transfigurado.  Ao contrário, surgem a 
dado momento no contexto de uma acção e de um enquadramento 
espacial até então supostamente normais.3 

 

Esta agressão efetuada pelo irreal no mundo instituído como verdadeiro configura-se 

assim lugar-comum dentre as definições propostas pela crítica como traço distintivo do 

                                                           
2 TODOROV, T. (2004), p. 32. 
3 FURTADO, F. (1980), p. 19. 
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gênero.  Notemos, porém, que Castex, Vax, Caillois e Furtado, assim como outros 

representantes do ensaísmo sobre o tema, concentram suas análises em obras do século 

XIX e o próprio Todorov consideraria que o fantástico genuíno “teve uma vida 

relativamente breve.  Ele apareceu de maneira sistemática com o Cazotte, para fins do 

século XVIII; um século depois, os contos de Maupassant representam os últimos 

exemplos esteticamente satisfatórios do gênero.”4  A esta eleição de um corpus composto 

por narrativas oitocentistas poderia ser atribuído o discurso comum dos estudos sobre o 

fantástico.  Mas o que mais seriam os textos irrealistas produzidos nos últimos cem anos 

senão o desenvolvimento da arquitetura de obras fantásticas que amplamente circularam 

nos oitocentos?  Uma resposta possível para esta questão não conta com o auxílio da 

mesma multiplicidade de vozes a partir das quais se discute a produção fantástica do século 

XIX, tanto que o volume de escritos que comporiam a bibliografia teórica a respeito de um 

fantástico especificamente novecentista se mostrará bem mais modesto.  Tomando como 

ponto de partida este conjunto de textos e ensaístas, elegeremos dois daqueles que 

atenderão mais diretamente aos nossos fins: Sartre e Barrenechea. 

Na década de 1940, em artigo sobre o romance Aminadab de Maurice Blanchot, 

Jean-Paul Sartre percebe no que chama de fantástico contemporâneo uma narrativa onde, diante 

do insólito ou do irreal ou do ilógico, personagem algum “jamais se espanta: [...] como se a 

sucessão dos acontecimentos aos quais assiste lhe parecesse perfeitamente natural”5.  O 

mecanismo descrito, aliás, contraria previamente a condição que, anos mais tarde, Todorov 

estabeleceria para a existência do fantástico oitocentista: justamente o assombro, a 

incredulidade, enfim, a hesitação. 

                                                           
4 TODOROV, T. (2004), p. 174-5. 
5 SARTRE, J. P. (2005), 144. 
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Para o estudioso francês, no entanto, em seu século, o fantástico ou “não existe ou 

se estende a todo o universo” 6, sem espaços para uma moderação entre ambas as 

condições.  Ora, tratar-se-ia então da manifestação de algo que irrompe num mundo já de 

si transfigurado por uma ocorrência fantástica cujo teor, por isso mesmo, estará 

normalmente presente desde as primeiras linhas do relato, ao contrário do modelo clássico 

da poética fantástica, que isola o episódio insólito como um evento concentrado 

(espacialmente e/ou temporalmente) de modo a evidenciar o seu contraste em relação a 

uma ambientação empírica, de traços realistas.  Cremos que tais diferenças conceituais 

entre as descrições de Sartre e as de Todorov residam, sobretudo, no fato de o corpus de 

análise daquele ser a literatura produzida no século XX, em oposição ao trabalho deste: não 

será casual, aliás, que ambos elegerão a obra de Franz Kafka como uma espécie de fronteira 

na linha do tempo em que se marcam os eventos da história da literatura fantástica. 

Não deve ser então acidental que igualmente discorde de algumas concepções de 

Todorov outra autora que reivindica para as narrativas novecentistas lugar na crítica teórica 

sobre o gênero.  A argentina Ana María Barrenechea, que em 1972 rediscutirá as propostas 

todorovianas em razão mesmo da exclusão do fantástico contemporâneo do corpus de 

análise de Introdução à literatura fantástica, recusará a dúvida como traço fundamental à 

construção de textos desta natureza precisamente por descobrir em muitas narrativas do 

século XX (a exemplo de Sartre) a falta de surpresa diante do sobrenatural, a qual se vê 

substituída por um conceito de problematização.  Barrenechea vê nesta opção um modelo 

capaz de ampliar o registro de obras passíveis de classificação no gênero fantástico. 

 

Asi la literatura fantástica quedaría definida como la que presenta en 
forma de problema hechos a-normales, a-naturales o irreales.  Pertenecen 

                                                           
6 SARTRE, J. P. (2005), 136. 
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a ella las obras que ponen el centro de interés en la violación del orden 
terreno, natural o lógico, y por lo tanto en la confrontación de uno y 
outro orden dentro del texto, en forma explícita o implícita.7 

 

Este conceito de que o fantástico possui a função de problematizar o real nos é 

muito valioso.  Sartre, percebendo na contemporaneidade a existência de um fantástico 

humano, já afirmara: “Para o homem contemporâneo, o fantástico tornou-se apenas uma 

maneira entre cem de fazer refletir sua própria imagem.”8  Um pouco mais enfaticamente 

do que isso, diríamos que este fantástico reflete a respeito da própria imagem do homem, 

como, é preciso admitir, fazia desde a sua gênese; questões relativas a aspectos 

psicanalíticos, todavia, uma vez que encontram caminhos de resolução em um mundo pós-

Freud, abrem lugar para tópicos que configuram um novo desconhecimento sobre o 

humano, o que leva Sartre a notar que “já não há senão um único objeto fantástico: o 

homem.  Não o homem das religiões e do espiritualismo, engajado no mundo apenas pela 

metade, mas o homem-dado, o homem-natureza, o homem-sociedade”9.  O fantástico 

novecentista representa uma larga porta de entrada à discussão da condição de existência 

do homem moderno, burocratizado, maquinizado, cotidiano, fútil e tributável, como o via 

Fernando Pessoa, o homem funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações 

de apreço ao sr. diretor, como na imagem construída por Manuel Bandeira.  E o Fantástico 

configura, no século XX, uma pertinente opção para discutir ainda o ambiente construído 

para abrigar este reificado homem moderno: precisamente a cidade grande, a metrópole.  A 

sedução pelo enigma que o texto insólito empreende será uma forma de obrigar o leitor a 

voltar o seu olhar para questões que o seu cotidiano absorveu, bloqueando a atenção sobre 

elas, as quais talvez nem sempre encontrem no texto realístico um instrumento capaz de 

                                                           
7 BARRENECHEA, A. M. (1972), p. 393. 
8 SARTRE, J. P. (2005), p. 139. 
9 SARTRE, J. P. (2005), p. 138. 
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provocar com intensidade a meditação sobre si.  A literatura fantástica do último século 

será, então, um pré-texto; e o fundamental a seu respeito estará, via de regra, em sua segunda 

leitura. 

O FLÂNEUR, O HOMEM DAS MULTIDÕES E A CIDADE NÃO-LIDA 

 

Em virtude da comparação que estabelecemos entre os Fantásticos oitocentista e 

novecentista, parece vir a propósito a leitura de uma narrativa do século XIX, “O homem 

das multidões”, do americano Edgar Allan Poe, um dos grandes nomes do gênero.  Vale 

ressaltar que o texto em questão não se traduz em um evidente representante do 

Fantástico, tocando-o quiçá pelas bordas, o que não impede que esta sua leitura seja aqui 

providencial, já que o elegemos por motivos outros, de ordem mais semântica do que 

sintática. 

Assim, vejamo-na: no texto de Poe, um narrador-personagem, convalescente em 

Londres, ao assistir da janela à multidão em uma das principais ruas da capital inglesa em 

um fim de tarde, detém-se em um velho decrépito, que por elas perambula em meio às 

pessoas.  A assustadora expressão da figura caminhante (“Retszch, se a houvesse 

contemplado, tê-la-ia preferido, especialmente, para suas encarnações pictóricas do 

diabo”10) absorve a atenção do narrador e ele passa a perseguir o velho por toda aquela 

noite pelas ruas da cidade, de seu centro até “o mais asqueroso quarteirão de Londres, onde 

todas as coisas apresentavam as piores marcas da mais deplorável miséria e do mais 

desenfreado crime”11. 

                                                           
10

 POE, E. A. (1986), p. 395. 
11

 POE, E. A. (1986), p. 399. 
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Ora, este personagem, o homem das multidões poeano, encontra oposição em outra 

figura oitocentista: o flâneur.  Surgido na primeira metade do século XIX a partir do advento 

das grandes cidades, o flâneur, ao contrário do burguês recém-elevado na hierarquia social 

que se ocupa dos negócios que sustentam a nova máquina que rege a lógica urbana pós-

Revoluções, descompromissa-se (o que leva Walter Benjamin, que se debruçou sobre o tema 

com lucidez ímpar, a fazer menção “à amável indolência do flâneur”12), dedicando-se, em 

ritmo distinto ao imposto pela nova sociedade, à observação analítica da cidade e de seus 

transeuntes.  Trata-se de um “ocioso, geralmente um rapaz, que vagueia pelas ruas sem 

pressa, olhando, vendo, refletindo”13, como enumera o crítico inglês James Wood.  Charles 

Baudelaire, que tão notoriamente cantara essa anônima personalidade que lhe era 

contemporânea, afirma que “para o perfeito flâneur, para o observador apaixonado, é um 

imenso júbilo [...] estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo”14.  Ou seja: o 

flâneur, se existe apenas em função da multidão (e longe dela se entedia), não se confunde 

com ela: “O flâneur é uma testemunha, não um participante; ele está dentro, mas não é do 

espaço onde flana”15, como afirma o sociólogo Zygmunt Bauman.  É assim que o homem das 

multidões poeano não será precisamente um flâneur, como reconhece Benjamin, em análise 

ao conto: 

 

Baudelaire achou certo equiparar o homem das multidões, em cujas 
pegadas o narrador do conto de Poe percorre a Londres noturna em 
todos os sentidos, com o tipo do flâneur.  Nisto não podemos concordar: 
o homem das multidões não é nenhum flâneur.  Nele o comportamento 
tranqüilo cedeu lugar ao maníaco.  Deste comportamento pode-se, antes, 
inferir o que sucederia ao flâneur, quando lhe fosse tomado o ambiente ao 
qual pertence.  Se algum dia esse ambiente lhe foi mostrado por Londres, 
certamente não foi pela Londres descrita por Poe.  Em comparação, a 

                                                           
12 BENJAMIN, W. (2000), p. 39. 
13 WOOD, J. (2011), p. 55. 
14 BAUDELAIRE, C. (1988), p. 170. 
15 BAUMAN, Z. (1999), p. 197. 
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Paris de Baudelaire guarda ainda alguns traços dos velhos bons tempos. 
[...] Ainda se apreciavam as galerias, onde o flâneur se subtraía da vista dos 
veículos, que não admitem o pedestre como concorrente.  Havia o 
transeunte, que se enfia na multidão, mas havia também o flâneur, que 
precisa de espaço livre e não quer perder a sua privacidade.16 

 

O homem perseguido no conto de Poe não exerce a função de flâneur, absorvido 

que está por uma multidão que ocupa sobremaneira o espaço que seria imperativo à sua 

existência e no qual, em tempos mais anteriores, em anos mais próximos ao início daquele 

século, este personagem tipicamente urbano ainda encontrava alguma privacidade — e a 

multidão que invade tal espaço, a provocar os acotovelamentos tantas vezes descritos na 

narrativa, estará certamente composta, a essa altura, mesmo por antigos adeptos da flânerie 

aos quais a dialética da subsistência capitalista negou o direito ao ócio, uma das 

prerrogativas para o seu exercício, coibindo, por conseqüência, a existência desta figura que 

se oferecia para refletir a sociedade com a liberdade de visão de quem não foi absorvido 

por esta sua lógica que aprisiona o homem em um ciclo de trabalho e consumo.  Nesse 

contexto, o velho perseguido em “O homem das multidões” já abandonou a possibilidade 

de manter a sua condição de flâneur, sendo definitivamente reconhecido apenas como um 

vagabundo (discurso pejorativo que a sociedade capitalista deixa de espólio precisamente 

àqueles que se posicionam fora do círculo do próprio capitalismo e que são por isso 

mesmo condenados), figura rota que anda pela noite armado de um punhal, conforme o 

narrador do conto entrevê a certa altura — estará assim resumido ao “gênio do crime”17, 

eis o seu veredicto final. 

Esta impossibilidade de exercer a flânerie será um dos motivos que condenará o 

espaço urbano, que velozmente se desenvolve da passagem para o século XX em diante, 

                                                           
16 BENJAMIN, W. (2000), p. 121-2. 
17 POE, E. A. (1986), p. 400. 
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sem as análises daquele que se oferecia permanentemente para ser o seu leitor.  Ora, a 

imagem da cidade como um texto, que se constrói sob as ações simultâneas de leitura e 

escrita daqueles que agenciam o seu processo de produção, surge como uma preleção 

comum às várias áreas que se interessam pelo tema.  Angela Prysthon, por exemplo, afirma: 

“A cidade é um grande cenário de imagens e de linguagens, uma esfera intercambiante de 

fronteiras de sentidos.  A cidade é um sistema de interação comunicativa entre os atores 

sociais, responsáveis pela produção de uma cultura e simbologias urbanas.”18  Renato 

Cordeiro Gomes, por sua vez, defende, de modo mais explícito: “Ler a cidade é escrevê-la, 

não reproduzi-la, mas construí-la, fazendo circular o jogo das significações.”19 

Alcancemos, todavia, outra faceta desse processo de leitura da urbe: na medida em 

que se desenvolvera e se tornara mais complexa e, por conseguinte, ampliara 

incomensuravelmente as suas necessidades (e as de seus habitantes), a compreensão da 

cidade, a interpretação do meio urbano aparentemente se tornara cada vez mais 

infreqüente, porque os atores do seu ato de escritura o fazem de modo irrefletido, 

gradativamente menos afeitos a produzir ao mesmo tempo a sua leitura — agem tão 

somente como homens da multidão que são, abdicados que estão da prática de uma flânerie.  É 

precisamente assim que, para Michel De Certeau, os habitantes das metrópoles, que 

deveriam ser leitores-escritores desse lugar, “acompanham resolutamente um „texto‟ 

urbano, que escrevem sem serem capazes de lê-lo”20.  Trata-se da “cidade moderna em seus 

excessos inesgotáveis, que a faz muitas vezes ser destituída de sentido”21, segundo reitera 

Nascimento e Silva.  Do mesmo modo que, ao traçar o percurso das transformações 

                                                           
18 PRYSTHON, A. (2006), p. 7. 
19 GOMES, R. C. (2008), p. 61. 
20 DE CERTEAU, M. (1994), p. 21. 
21 E SILVA, L. R. do N. (1994), p. 7. 
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citadinas (oriundas das Revoluções, do crescimento, da explosão demográfica, do tráfego 

pedestre e motorizado, da definitiva instalação da Burocracia e da segregação social), La 

Salette Loureiro assim conclui: “A cidade estilhaçou-se.  O caos voltou.”22.  “Nossas 

cidades apresentam ambigüidades, confusões e descontinuidades.  A linguagem da cidade é 

tão difícil de compreender como uma notícia de jornal.”23 — completa ela, resumindo 

pensamento de Kevin Lynch.  Em suma: a cidade contemporânea revertera-se em enigma, 

um significante tão repleto de significados (muitos irrelevantes e cuja existência apenas 

atende precisamente a essa consolidação da alienação do homem moderno) que a 

delimitação dos seus sentidos principais parece se tornar uma impossibilidade.  A cidade, já 

desde os oitocentos mas especialmente a partir do século seguinte, se mostra ilegível 

porque se apresenta como um livro fechado, que porém assim se encontra sobretudo por 

não descobrir com facilidade quem se disponibilize a abri-lo. 

Os primeiros sintomas desse fenômeno de incompreensão do meio urbano 

moderno se manifestarão ainda no século XIX (período do qual, como vimos defendendo, 

somos frutos), quando a cidade passará a ser freqüentemente representada por metáforas 

que enalteçam sua vertente inexplicável, como elucida Cordeiro Gomes: 

 

A imagem do labirinto é uma recorrência na representação da metrópole, 
a partir do século XIX, não só em poetas e romancistas, mas também em 
outros pensadores que se debruçaram sobre as questões do fenômeno 
urbano na modernidade. 
[...] 
Nos anos de 1840, o jovem Engels em A situação da classe trabalhadora 
empreendeu a difícil tarefa de “ler o ilegível” da cidade do século XIX, 
revelando-a em sua forma aparentemente assistemática e possivelmente 
incoerente, produto da revolução industrial, responsável pela atomização 
da sociedade.24 

 

                                                           
22 LOUREIRO, L. S. (1996), p. 27. 
23 LOUREIRO, L. S. (1996), p. 41. 
24 GOMES, R. C. (2008), p. 74-5. 
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Dentre as revelações desse processo, Cordeiro Gomes inventaria ainda 

 

a incerteza sobre a significação de muitos fragmentos simultâneos; a 
perda por parte de seus habitantes da habilidade em interpretar a si 
próprios e o entorno; a coexistência de linguagens e das variadas mídias.  
E ainda: a comunicação de grupos heterogêneos através do espaço; o 
desenvolvimento de uma cultura da individualidade e das formas de 
violência.  Estes são alguns dos sintomas que indicam a ilegibilidade das 
megalópoles contemporâneas, que intensificam o caos e sancionam uma 
espécie de distopia [...].25 

 

Esse processo estará, na verdade, associado, de certo modo, à queda do 

Iluminismo.  Ainda que não seja este o tema de nossa pesquisa, é impossível nos furtar de 

buscar nele o que é estritamente relevante para os argumentos que aqui construímos, ou 

seja, o que no processo de ascensão e queda do racionalismo moderno é responsável pela 

incompreensão da sociedade contemporânea e pelo surgimento da literatura fantástica.  O 

movimento iluminista surgira em contexto histórico-filosófico em que se podia observar 

um esforço racionalista para combater o ceticismo, considerado lesivo à manutenção da 

ordem social.  Zygmunt Bauman, ao explorar a gênese de um fenômeno inerente a 

períodos mais recentes que ele optou por classificar como ambivalência, descreve o 

pensamento dos séculos XVI e XVII, demonstrando que os filósofos do começo da 

modernidade 

 

viram (ou tiveram que ver) seus papéis e seus deveres de forma diferente.  
Precisaram participar do grande projeto moderno de construção da 
ordem num mundo que sofria entre as ruínas do Antigo Regime.  Essa 
nova ordem deveria ser o trabalho da razão, a única arma digna de 
confiança de seus construtores humanos, e a tradução do “isto é” da 
razão para o “você deve” da ação humana foi a vocação dos filósofos.  
Os filósofos modernos foram assombrados desde o início pela ânsia de 
construir as pontes para a vida mundana, não de queimá-las.  Os 
pressentimentos céticos foram, portanto, perniciosos, os argumentos 
céticos, um incômodo, a falta de clareza do mundo, uma irritação, a 

                                                           
25 GOMES, R. C. (2008), p. 85. 
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hesitação, um sinal de ignorância clamando para ser substituído pela 
certeza baseada no conhecimento.26 

 

Assim, “governada pela lei da não-contradição, a razão tornou-se a inimiga jurada, e 

esperançosamente invencível, da ambivalência e da indecisão”27.  Mas a razão estava fadada 

a fracassar nessa guerra e isso aconteceria em um espaço relativamente curto de tempo.  

Quando, em meados do século XIX, Friedrich Nietzsche defende que “a crença em 

„certeza imediatas‟ é uma ingenuidade”28 ou que “toda evidência de verdade vem apenas 

dos sentidos”29 ou, de modo ainda mais radical, que “acerca do que é a „veracidade‟ 

ninguém parece ter sido veraz o bastante”30, o filósofo demonstra já estar na esteira de 

conceitos anti-iluministas cujo desenvolvimento desaguará no século seguinte, instituindo o 

pensamento filosófico deste tempo futuro — e é preciso, aliás, reconhecer que o alemão 

oitocentista é feliz ao escolher para a obra de onde extraímos esses excertos (Além do bem e 

do mal) o subtítulo de Prelúdio a uma filosofia do futuro, já que realmente coadunarão com seu 

pensamento sobre a subjetividade da realidade, enraizando o movimento contra-iluminista 

pós-moderno, nomes novecentistas como Martin Heidegger, Jacques Derrida e Michel 

Foucault, todos, a partir das particularidades de suas práticas filosóficas, efetuando de 

maneiras distintas uma crítica à razão. 

Esse conceito de uma razão em crise abrirá espaço no campo das artes 

precisamente para novas representações do mundo sensível que não serão (muitas vezes 

nem poderão ser) necessariamente miméticas.  Ao tratar do romance moderno 

(discursando paralelamente sobre movimentos da arte pictórica como o Expressionismo, o 

                                                           
26 BAUMAN, Z. (2008), p. 81-2. 
27 BAUMAN, Z. (2008), p. 82. 
28 NIETZSCHE, F. (2003), p. 41. 
29 NIETZSCHE, F. (2003), p. 77. 
30 NIETZSCHE, F. (2003), p. 83. 
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Cubismo e o Surrealismo), Anatol Rosenfeld conclui que a arte “é expressão de um 

sentimento de vida ou de uma atitude espiritual que renegam ou pelo menos põem em 

dúvida a „visão‟ do mundo que se desenvolveu a partir do Renascimento”31. 

Será baseado nos estudos de Iréne Bessière e fazendo uso de tons semelhantes ao 

adotado por Rosenfeld que Ronaldo Lima Lins referir-se-á, desta maneira, à literatura 

fantástica como, justamente e muito a propósito, uma “resposta literária ao mito da 

Razão”32: 

 

Constitui um dado interessante da história literária que o fantástico, 
enquanto gênero, represente, sobretudo, uma conseqüência pós-
iluminista.  Ao longo do tempo, através de manifestações diversas, que 
passam pelo Absurdo, pelo Surrealismo e pelo Realismo Mágico, entre 
elas, a literatura insistiu em trabalhar com um tipo de investigação que 
deve buscar nas profundezas do oculto — na alma, na mente, na morte, 
etc. — o seu contato com a verdade.  Praticamente, tornou-se dominante 
o conceito segundo o qual a verdade nunca se acha de fato à mostra.33 

 

Rosenfeld, todavia, salienta: “Trata-se, antes de tudo, de um processo de 

desmascaramento do mundo epidérmico do senso comum.” 34 — o que representa o 

desvelar “de uma realidade mais profunda, mais real, do que a do senso comum”35. 

É preciso, porém, reiterar os fatores que teriam causado esse colapso da razão, os 

quais, se não têm a sua gênese no século XIX, encontram neste tempo o seu mais absoluto 

desenvolvimento.  Ora, o surgimento das sociedades pós-Revoluções e das cidades 

construídas para abrigá-las — em sua constante, incansável, interminável e, mais 

contemporaneamente, frenética readaptação — seriam presumíveis causas responsáveis por 

essa mudança de paradigma na leitura que se faz do mundo.  É difícil escapar de um olhar 

                                                           
31 ROSENFELD, A. (1996), p. 79. 
32 LINS, R. L. (1982), p. 44. 
33 LINS, R. L. (1982), p. 43. 
34 ROSENFELD, A. (1996), p. 81. 
35 ROSENFELD, A. (1996), p. 81. 
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marcado pela inconsistência na medida em que não se pode, porque não parece haver 

motivação ou tempo para isso, lançar sobre ele outra visão, de cunho mais racional. 

Esta falência do racionalismo cartesiano, uma vez fomentada pela impossibilidade 

de o homem encontrar fomento em si mesmo para empreender a leitura do mundo que o 

cerca, estará intimamente ligada à citada queda da flânerie.  Vejamos, por isso, como 

Bauman complementa as suas idéias a respeito do que ele chamara de ambivalência: 

 

A estratégia moderna de combater a ambivalência fracassou 
principalmente por causa do seu impacto conservador e restritivo, que 
colidiu com outros aspectos inerentemente dinâmicos da modernidade 
— os contínuos “novos começos” e “destruições criativas” como modo 
de vida.  O “Estado firma”, o “Estado ponderado”, o “Estado de 
equilíbrio”, o Estado da completa satisfação da (em teoria invariável) 
soma total das necessidades humanas, este Estado, estabelecido pelos 
primeiros economistas modernos como a condição final da humanidade, 
para o qual a “mão invisível” do mercado estava nos guiando, mostrou-
se um horizonte que recua constantemente, empurrado pelo poder 
incansável das necessidades que surgem com maior rapidez do que a 
capacidade de satisfazê-las.  A estratégia moderna de combater a 
ambivalência só poderia ser aplicada com alguma chance de sucesso se as 
necessidades/carências/desejos tivessem papel secundário na 
“possibilidade objetiva” de satisfazê-las.36 

 

Bauman resgata, assim, a nossa discussão a respeito das causas da derrocada da 

flânerie, aqui tomada como símbolo da disponibilidade dos homens para ler a sociedade que 

eles mesmos constituem e do espaço urbano que a abriga.  É o ímpeto inalcançável por 

satisfazer as necessidades/carências/desejos que o faz se tornar um homem das multidões, abrindo 

mão de uma postura crítica no que toca a um processo que é justamente aquilo que o 

aprisiona em uma busca eterna, a qual alimenta a lógica capitalista que rege o mundo 

contemporâneo.  Ao contrário disso, Lucrécia D‟Allessio Ferrara afirma que o flâneur “não 

está condicionado pelo hábito que automatiza a percepção e impede a apropriação da 

                                                           
36 BAUMAN, Z. (2008), p. 91. 
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cidade pelo cidadão, essa doença que, perplexos, assistimos corroer a imagem da metrópole 

moderna”37.  Destarte, se o flâneur se torna “detentor de todas as significações urbanas, do 

saber integral da cidade”38, como quer Sergio Paulo Rouanet, a gradativa e inevitável 

ilegibilidade em que parecem mergulhar os meios urbanos pelos quais ele cada vez menos 

circula será conseqüência desse fenecimento: a cidade moderna carece de seu leitor.  “O 

homem das multidões” retrata justamente um espaço onde a flânerie já não parecia possível, 

o que faz deste conto “um dos textos basilares que tematiza o problema da legibilidade da 

cidade moderna, através da complexa vida urbana em sua constante mobilidade, cenarizada 

nos labirintos das ruas e da multidão”39, segundo define Renato Cordeiro Gomes.  A idéia 

de que a cidade descrita por Poe se encontra sob o signo da ilegibilidade fica, aliás, evidente 

já em seus períodos iniciais: 

 

Já se disse, judiciosamente, de certo livro alemão que er lässt sich nicht lesen 
— não se deixa ler.  Há alguns segredos que não consentem em ser ditos.  
Homens morrem, à noite, em suas camas, torcendo as mãos de 
confessores espectrais e fitando-lhes lastimosamente os olhos; morrem 
com desespero no coração e convulsões na garganta por causa da 
hediondez de mistérios que não toleram ser revelados.40 

 

Ou seja: na medida em que se reconhece na literatura fantástica do século XX a 

função de problematizar o real, como defendeu Ana María Barrenechea, processo que se 

concretiza a partir da transformação da realidade mimética em algo insólito e irreal, 

podemos dizer que este gênero, em sua manifestação novecentista, motiva o olhar do leitor 

a voltar-se para alguma problemática cotidiana que, exatamente por ser habitual, é com 

muita freqüência ignorada.  É possível, em virtude dos conceitos com os quais 

                                                           
37 FERRARA, L. D. (1990), p. 7. 
38 ROUANET, S. P. (1992), p. 50. 
39 GOMES, R. C. (2008), p. 73. 
40 POE, E. A. (1986), p. 392. 
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trabalhamos, chegar à afirmação de que provocar esta mudança de paradigma na vivência 

dos homens é, em termos práticos, convidá-los a abandonar a condição de homem da 

multidão que a modernidade lhe legou, absorvido de tal modo pelo cotidiano que não se 

permite ser capaz de questioná-lo. 

São manifestações destes temas sob construções textuais desta natureza o que 

perscrutaremos em alguns contos produzidos na Literatura Portuguesa do século XX. 

 

A FLÂNERIE NA NARRATIVA CURTA PORTUGUESA NOVECENTISTA 

 

No século XX, é possível encontrar narrativas em que se manifestam alguma forma 

de flânerie.  Em vários autores da Literatura Portuguesa, de poéticas distintas, encontramos 

tais deambulações urbanas manifestadas, curiosamente, sob um viés insólito ou fantástico: 

Raul Brandão, Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros, Mário Saa, Branquinho da 

Fonseca, Mário Cesariny, José Régio, Agustina Bessa-Luís, Urbano Tavares Rodrigues, 

Jorge de Sena, David Mourão-Ferreira, José Saramago, Lídia Jorge, Natália Correia, 

Teolinda Gersão, Mário de Carvalho, Hélia Correia, João de Melo e, mais próximo de nós, 

Maria de Menezes, Maria João Cantinho, João Barreiros, José Riço Direitinho — nomes 

elencados mais ou menos ao acaso a título de exemplificação, sem nenhuma pretensão de 

esgotamento da listagem ou do registro de um inventário mais extensivo.  Analisaremos 

aqui textos de quatro desses autores, a partir do que eles apresentam de comum. 

Interessa-nos, primeiramente, Branquinho da Fonseca, pelo cultivo de uma prosa 

que, por vezes, leva o homem “para a descoberta do oculto sob as realidades aparentes 

(para a sondagem do mistério, do sobrenatural, do subconsciente ou do onírico) no afã de 

atingir o trans-real, onde a aventura humana encontraria sua justificação e/ou verdade 
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essencial”41, conforme observou Nelly Novaes Coelho.  Famoso especialmente pela novela 

O Barão, obra de 1942 que sustenta uma fortuna crítica com as mais variadas vertentes 

(realística, mítica, filosófica, sociológica, estética, surrealística), Branquinho da Fonseca 

publica contos entre as décadas de 1930 e 1950 e foi, ao lado de Régio e também de João 

Gaspar Simões e Miguel Torga, um dos grandes expoentes do grupo literário surgido por 

ocasião da publicação da Revista Presença. 

Em sua obra contística, encontramos espaços de isolamento assinalados pela 

sensação de estranhamento, muitas vezes erigidos pelo viés de um discurso de teor gótico 

— o Solar do Olmo onde vive o personagem-título de “D. Vampiro”, publicado em 

Caminhos magnéticos (1942), com o portão dos leões e a velha sineta florentina42; ou o palácio 

descrito em “O involuntário”, de Rio turvo (1945), em que o viajante Filipe é recebido pelo 

recém-conhecido Pessanha em razão de uma tempestade, lugar em que o anfitrião cria 

lobos e convive com as corujas nos fundos da construção e no qual mantém a filha isolada 

do mundo43; ambas as edificações assemelhando-se à arquitetura do casarão onde vive o 

Barão44 da citada novela fonsequiana, sobre o qual comenta o protagonista: 

 

                                                           
41 COELHO, N. N. (1973), p. 99. 
42 “[...] o velho palácio que aparecia entre o arvoredo, ao fundo duma alameda sombria.  O grande 
portão de bronze e ferro batido era solene, mas acolhedor.  De cada lado, os bancos dos leões.” 
[FONSECA, B. da (1967), p. 119.] 
43 “[...] uma casa rodeada por um muro.  Em volta, a planície de terra amarela e pedras brancas.  Era 
um velho palácio como há tantos, misto de grande solar e de convento.  Dentro daquele muro 
enorme que o rodeava, parecia metido numa caixa.  Passava-se um portão rasgado na muralha e lá 
dentro era um largo calcetado, cheio de erva entre as pedras, com um ar de abandono que dava uma 
amarga sensação de paz e de desgraça.  Pela frente da casa subia a escadaria de pedra, coberta por 
grossa camada de pó da estrada, misturado com bocados de telhas.  Parecia tudo abandonado e 
deserto.  As janelas da casa estavam fechadas, tinham muitos vidros quebrados e madeira podre, a 
cair.” [FONSECA, B. da (1945), p. 136.] 
44 “[...] velho solar, de certa imponência.  Uma fachada de janelas perdia-se na escuridão da noite.  
No alto da escada saía das sombras um alpendre assente em grossas colunas.” [FONSECA, B. da 
(1973), p. 23.] 
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Estes velhos palácios, quase abandonados, olho-os sempre, de longe, 
como um sonho de conforto, de intimidade e de bem-estar: de 
estabilidade na vida.  Independência e sossego, possibilidade de fazer a 
vida como seja a nosso gosto!  São os meus ideais impossíveis.  Um 
velho solar de paredes que tenham vivido muito mais do que eu, dessas 
paredes que têm fantasmas, e em volta um grande parque de velhas 
árvores, com recantos onde nunca vai ninguém.  Viver o tumulto das 
grandes cidades e depois o silêncio, a solidão desses paraísos 
abandonados há muitos anos, onde entramos com não sei que 
inquietação, como quem desembarca numa ilha desconhecida...45 

  

Antes, contudo, de oposição ao ambiente externo, as enormes casas habitadas por 

poucas pessoas — que, em função de seus evidentes espaços ociosos, potencializam a 

solidão humana (voluntária ou forçosa) — são metonímias dos meios em que estão 

inseridas.  Na prosa de Branquinho da Fonseca, enfrentamos a cidade que promove o 

isolamento: “nas cidades cada um vive como se estivesse sozinho, porque anda no meio da 

multidão”46, segundo afirmação  aparentemente (e camonianamente) paradoxal do 

narrador-personagem de “A única estrela”, de Caminhos magnéticos, a demonstrar que o 

sentimento de isolamento trazido pelos grandes solares não pode ser atenuado pelo frio 

convívio social que caracteriza as ruas das grandes cidades.  É uma caminhada com essas 

características (solitária, apesar das pessoas com quem estabelece contato) que empreende o 

protagonista de “A tragédia de D. Ramon” (do mesmo volume de narrativas), o qual, após 

casar a filha favorita por interesse financeiro, erra tristemente pela cidade, noturnamente 

como o flâneur mais tradicional, a vagar na área do porto, contemplando a distante 

possibilidade de retornar à sua Argentina natal.  É também deambulação desta casta a que 

encontraremos em “Um pobre homem”, de Rio Turvo: “Ah!  Vaguear de noite pelas ruas 

desertas, sem destino, é saborear uns restos do sonho e da inquietação de andar num 

                                                           
45 FONSECA, B. da (1973), p. 23-4. 
46 FONSECA, B. da (1967), p. 220-1. 
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mundo desconhecido e maravilhoso.  É um prazer que pouca gente pode ter.”47, assevera o 

protagonista-narrador, demonstrando também o seu isolamento na caminhada noturna, 

mas aqui em termos valorativos, como um privilégio, em coadunação com a apologia 

realizada pelo herói de O Barão. 

Mas o conto fonsequiano em que encontraremos a manifestação veemente do 

fantástico no meio urbano será “O anjo”, de Caminhos magnéticos (não por acaso incluído por 

Fernando Ribeiro de Mello na sua Antologia do conto fantástico português).  A narrativa é 

protagonizada por Amorim, homem que vive isolado em seu quarto de aluguel à espera da 

chegada de um anjo, que um dia, segundo a sua crença, o visitaria para lhe imputar a missão 

que daria sentido à sua existência: “A vida é estar como morto até chegar o Anjo, que 

baterá três vezes...”48, conforme ele pensava.  Finalmente, em uma noite, recebe o que ele 

julga ser a aguardada aparição; a narrativa, por outro lado, cria a possibilidade de o anjo 

com rosto feminino que lhe invade a casa (após bater na porta justamente três vezes, como 

anunciado) ser uma foragida da polícia conhecida como a Russa, por ele confundida.  Aos 

elementos que justificariam essa versão (a mulher esconder algo no assoalho do quarto 

antes de partir como se estivesse em fuga, por exemplo), unem-se outros que ratificariam a 

visão de Amorim: o fato de a figura ter respondido sou eu após bater à porta e ter usado 

logo adiante a frase (legada aos anjos por uma tradição do discurso bíblico) não tenhas medo, 

assim como o seu aspecto místico, caracterizado como “um vulto todo branco que se 

aproximava, crescia, que estava sobre ele, duma presença envolvente e deslumbrante, 

exalando um aroma embriagador...”.  Porém, ainda que narrado em terceira pessoa, o conto 

apresenta um narrador que em significativa parte do texto se compromete com o 

                                                           
47 FONSECA, B. da (1945), p. 91-2. 
48 FONSECA, B. da (1967), p. 11. 
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protagonista, de modo que as impressões de Amorim poluem as suas descrições.  Dois 

trechos serão fundamentalmente ambíguos: (1) a declaração da visitante Sou o teu Deus?  Ou 

tu o meu anjo da guarda?, a indicar que, para além de haver ali uma possível relação entre um 

homem e uma divindade, poderia ser que apenas se tratasse de um favor profano que 

Amorim involuntariamente faria ao esconder o misterioso embrulho que ela trouxera; e (2) 

a sua partida pela janela, quando ela “saltou ao parapeito e, saindo para o telhado, ergueu os 

braços num gesto de dizer adeus ou de abrir as asas para voar”49. 

Na manhã seguinte, Amorim é despertado com a chegada da polícia, encaminhada 

até ele pela dona da casa que lhe alugava o aposento, sendo acusado de envolvimento em 

um crime que não lhe(nos) fica claro qual seja: e parece, por isso, conveniente que esta cena 

se assemelhe àquela do capítulo inicial de O processo, de Kafka, em que K. é detido em seu 

quarto de pensão por dois agentes ao amanhecer na presença da dona do estabelecimento 

em que se hospeda, uma vez que Amorim viverá situação semelhante à kafkiana — afinal, 

podemos supor a sua inocência, mas jamais se saberá de que crime precisamente o acusam.  

Linhares Filho, por isso, vê em “O anjo” “uma crítica à falibilidade das instituições 

humanas, do mundo oficial (Amorim não era culpado como julgava a polícia), e uma 

valorização do inexplicável (qualidade essa de todo fantástico), a desafiar o homem, sempre 

subjugado pelo Mistério”50.  Crê, aliás, o ensaísta que o conto atende aos preceitos 

todorovianos para o estabelecimento do fantástico.  Cumpre contestar todavia esta idéia; 

acreditamos que, neste caso, as duas versões para a história não são propriamente 

excludentes, já que, ainda que a possibilidade realista dos acontecimentos fosse a que 

                                                           
49 FONSECA, B. da (1967), p. 16. 
50 LINHARES FILHO, J (1978), 95. 
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elegêssemos como leitura e a visitante que o interpelara não passasse de uma fugitiva51, é 

verdade que ela, ainda que forçosamente, desempenhou o esperado papel do anjo que ele 

aguardava, já que, de certo modo, forneceu ao protagonista as circunstâncias que o 

conduziriam ao sentido que procurava para a sua vida.  Isto porque, na prisão em que está 

detido para averiguações, Amorim se desentende com um carcereiro e o mata; outro preso, 

que o aconselha a aproveitar a oportunidade para fugir, afirma: “Vai com descanso.  Fizeste um 

bem à Humanidade...”52 — o que ele entende se configurar, então, como a razão que possuía 

a sua existência. 

Somente em sua fuga, Amorim, que vivera todos os episódios do conto em espaços 

confinados — o do seu quarto, marcado por signos que indicam abertura receptiva e 

iluminação53, e a do cárcere, caracterizado por emblemas opostos54 — deambulará 

finalmente pela cidade. 

 

Desceu a rua e na primeira esquina desapareceu.  Andou como 
embriagado, perdido pelas ruas, no meio da multidão.  Até que foi dar à 
margem do rio.  Sentou-se num banco, ao lado duma prostituta, que lhe 
disse: 
— Vens triste, amorzinho?...  Queres que te console?... 
— Desculpe. 
E levantou-se e continuou a caminhar. 
Estava um vento frio e começava a cair a noite.  Acendiam-se as luzes 
nas ruas e nas janelas das casas.  Caminhava lentamente pela avenida, ao 
longo do cais [...], já tinha deixado para trás as últimas casas da cidade, 
caminhava ao longo da margem, olhando vagamente a paisagem esbatida 

                                                           
51 É curioso pensar que outro conto fonsequiano nos trará, duas décadas após a publicação de “O 
anjo”, circunstância semelhante; e em “Os anjos” (do volume intitulado Bandeira preta, de 1958), a 
narrativa se encaminha exatamente para uma explicação racional daquilo que o menino crê ser 
vultos de seres celestiais, fato por ele testemunhado na floresta: tratava-se, conforme ele mesmo 
verifica mais tarde, de crianças fantasiadas para uma procissão. 
52 FONSECA, B. da (1967), p. 25. 
53 “Havia no quarto uma claridade vaga, que subia da rua silenciosa e entrava pela janela toda 
aberta.” [FONSECA, B. da (1967), p. 11.] 
54 “[...] um calabouço subterrâneo, de chão de laje, onde o ar parecia duma frescura agradável a 
quem vinha do calor de fora.  Depois a humidade começava a repassar os ossos.  Entrava apenas 
uma réstea de luz por uma pequena fresta, junto ao tecto, que era em abóboda, e pingava.” 
[FONSECA, B. da (1967), p. 19-20.] 
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nas sombras do anoitecer. [...] A Lua saiu de trás dos montes, dando uma 
aparência humana a todas as coisas, desde as árvores, com seus braços e 
murmúrios da folhagem, até as águas, com um rolar de multidão.  E 
Amorim caminhava, agora apressando o passo.  Numa grande lucidez, 
via tudo [...]. 
Mas sentiu-se cansado.  Brilhavam ao longe, amontoadas, as luzes da 
cidade. 
Então sentou-se sobre uma pedra e ficou ali esquecido, a olhar as águas 
do rio, que deslizavam a seus pés, silenciosas e mais brancas do luar.55 

 

Durante esse caminho, é tomado por uma compreensão que não é dada ao leitor, 

mas que estará intimamente ligada ao percurso: Amorim, que no início errava perdido pelas 

ruas, no fim, com grande lucidez, via tudo.  Percebe a cidade e as pessoas que nela vivem, mas 

justamente por finalmente estar fora dela.  Conhece as luzes da cidade (que brilhavam ao 

longe, amontoadas — e portanto confusas, mas agora legíveis para ele) e a luz das multidões 

(representada nas águas do rio brancas do luar, águas antes comparadas com essa mesma 

multidão).  Encontra, aliás, na natureza suas únicas possíveis companhias; por isso esse 

aspecto antropormofizado do rio e das árvores: Amorim alcança em demasia os 

significados de meio urbano e de seus habitantes, entende excessivamente a sociedade para 

ainda fazer parte dela.  “Ser lúcido é ver de mias, sentir de mais; ver e sentir em desacordo 

com a normalidade quotidiana.”56, afirma António Manuel Ferreira em sua análise do 

conto. 

Cumpre-se o isolamento a que estão condenados aqueles que, conforme presume o 

narrador de O Barão, optam por desembarcar nesta ilha desconhecida que é o apartamento da 

sociedade em meio à cidade — a, enfim, solidão na multidão que marca o verdadeiro 

flâneur. 

Encaminhemo-nos para o conto “Trânsito”, publicado em 1966 pelo habitualmente 

realista Urbano Tavares Rodrigues.  Nele, às referências reais como a Avenida da República 

                                                           
55 FONSECA, B. da (1967), p. 25-7. 
56 FERREIRA, A. M. (2004), p. 231. 
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ou os prédios Valmor ou a Igreja de Fátima ou o anúncio luminoso com os dizeres “Beba 

Fanta”, que cruzam o caminho do narrador (que afirma nunca ter morado em outro sítio que 

não fosse Lisboa) e do seu companheiro de deambulação, seguem-se elementos de outra 

classe que transformam também esta Lisboa, como a de Fernando Pessoa, em uma cidade 

real, impossivelmente real, e certa, desconhecidamente certa: 

 

Não reconheço esta rua por onde os nossos passos ressoam, insólitos, 
rua de puro som, com ascéticos renques de concreto, ritmos agora 
verticais, paredes de uma compacta carnação cinzenta, com olhos 
vazados, janelas que abrem, as mais baixas, sobre cercas desertas.  Mas a 
estas casas quase angustiantes, de que não tenho memória (tão depressa a 
cidade se transforma... e a noite tudo confunde) sucedem-se altas 
construções de vidros e de aço, luminosas e que, no entanto, não me 
desoprimem (tão-pouco consigo recordá-las, orientar-me), múltiplas 
gaiolas geométricas, inquietantemente serenas e vazias, como ideias sem 
matéria. 
[...] 

Agora sabemos  mesmo sem o dizermos  que estamos noutra 
cidade, que passámos, sem dar por isso, da nossa Lisboa ronceira, 
amadorrada, tranquilamente criminosa e bem pensante, para uma cidade 
diversa, inominável, sem gente.57 

 

O flâneur aqui acusa o golpe que sofre a sua capacidade de acompanhar a leitura do 

texto urbano: em uma cidade que se transforma em ritmo assustador, a velocidade destas 

metamorfoses ultrapassa a capacidade de percepção dos olhos humanos e lhe resta apenas 

a incompreensão. 

Essas mudanças, nem sempre planejadas de modo a respeitarem a história da 

cidade, esmagam sua memória, como demonstra o conto Herberto Helder “Teorema”.  

Neste texto, é realizada deambulação mais sofisticada pela Lisboa dos monumentos e das 

antigas construções, a Lisboa da História e, de certa forma, da presentificação dessa mesma 

História, re-criada literariamente.  Leitores do último século que somos, deparamo-nos com 

                                                           
57 RODRIGUES, U. T. (1974), p. 558-9. 
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a coexistência de elementos oriundos de diversas épocas, mas que perduram (ao lado de 

outros contemporâneos à escrita do conto): a estátua municipal do marquês de Sá Bandeira, a 

janela em estilo manuelino, uma não especificada igreja do Seminário, os automóveis com suas 

buzinas.  Nesse espaço geográfico ficcional, que poderia ser uma descrição da Praça Dom 

Luís I (onde se localiza o referido monumento em frente a um prédio com janelas no estilo 

descrito o qual apresenta um torre com relógio que lembra a de uma igreja), 

acompanhamos a reinvenção da cena histórica em que El-rei D. Pedro, o Cruel, vinga a 

morte de Inês de Castro mandando executar um dos seus assassinos, Pêro Coelho.  Assim, 

surge no cenário hodierno, a discursar e comandar o povo, “o rei esmagado entre os blocos 

dos dois prédios ao lado”58, como se a História tentasse vencer os séculos seguintes que a 

soterram com construções que lhe são futuras, libertando-se de um sítio arqueológico, para 

realizar-se.  São, por assim dizer, os fantasmas dessas personalidades históricas que re-

encenam os fatos, mas não de modo fidedigno59.  E, nesse sentido, é de espantosa 

verossimilhança que o narrador do conto seja o mesmo Coelho assassinado.  Se a arte não 

é imitação da vida, ainda que escape ao homem o poder de falar de sua morte, poderá um 

personagem insolitamente narrar os fatos ocorridos além de sua execução, mesmo porque, 

no momento da elocução do conto (no tempo presente da enunciação) e do testemunho da 

re-encenação metamorfoseada do episódio histórico, mortos já estarão mesmo todos: o 

réu, o rei, o carrasco, o povo.  E, no entanto, a morte do assassino continuará a se 

perpetuar e a se reproduzir nessa memória de caráter não ocular daquele que deambula no 

presente pela milenar Lisboa. 

                                                           
58 HELDER, H. (2005), p. 94. 
59 Enquanto a história do mito, por exemplo, reza que D. Pedro ironicamente comia um coelho 
assado durante a execução, no conto, ele come o próprio Coelho, representado metonimicamente 
no seu coração arrancado. 
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Finalmente, falemos de “Embargo” (conto de José Saramago publicado pela primeira 

vez em 1974 e cujo enredo foi adaptado para o cinema em longa-metragem homônimo de 

António Ferreira em 2010).  Nesta narrativa, um evento fantástico acomete o protagonista 

no momento em que conduz seu automóvel rumo ao trabalho: e o que inicialmente é 

apenas sugestivo discurso figurado — em trechos tais qual: “O carro estava melhor do que 

nunca.  Respondia aos seus movimentos como se fosse um prolongamento mecânico do seu próprio 

corpo.”60 (Grifo nosso) — logo se concretiza na efetiva simbiose entre condutor e veículo: 

 

Desligou o motor, tirou a chave e abriu a porta.  Não foi capaz de sair. 
[...] Podia mexer livremente os braços e as pernas, flectir ligeiramente o 
tronco consoante as manobras, olhar para trás, debruçar-se um pouco 
para a direita, para o cacifo das luvas, mas as costas aderiam ao encosto do 
banco.  Não rigidamente, mas como um membro adere ao corpo.61 

(Grifos nossos) 
 

O episódio narrado em “Embargo” constitui, conforme análise de Maria Alzira 

Seixo, metáfora “da escravização e destruição do homem pelo objecto, ou melhor, da sua 

identificação com ele”62, com o que corrobora Horácio Costa, para quem este conto, 

“vignette sobre a situação de dependência imposta ao homem contemporâneo pelas técnicas 

de reprodução da sociedade de consumo [...], ilustra a „servidão‟ do sujeito tornado 

objeto”63.  Tais conclusões certamente se revelam mais consistentes em função do plano de 

fundo da narrativa, composto novamente a partir de um fato atual que se tornaria histórico: 

a Crise do Petróleo do início da década de 1970, causada pelo controle do escoamento da 

produção imposta pelos fornecedores árabes, acontecimento que comprometeu de forma 

significante o abastecimento de combustíveis na Europa. 

                                                           
60 SARAMAGO, J. (2004), p. 37. 
61 SARAMAGO, J. (2004), p. 39. 
62 SEIXO, M. A. (1979), p. 78. 
63 COSTA, H. (1999), p. 139. 
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Horácio Costa esclarece ainda que “Embargo” ao mesmo tempo “recupera o 

registo e os ingredientes do realismo fantástico”64 e “é inseminado por imagens de 

extracção surrealista”65, observações a partir das quais podemos desenvolver a ideia, 

pertinente nesta como em outras narrativas do livro, de que o conto encontra filiação em 

galho mais antigo desta árvore genealógica literária na qual colheríamos frutos surrealistas 

ou mágico-realistas: referimo-nos a determinada opção artística de Saramago que encontra 

nestas linhas (como encontraria em romances futuros tais quais A jangada de pedra e Ensaio 

sobre a cegueira) seu grau de parentesco com a poética kafkiana.  E defendemos esta teoria 

principalmente em função do início de “Embargo”, em que é aplicada uma técnica também 

empregada por Kafka em dois dos seus principais textos: A metamorfose e O processo.  

Justamente para coibir a tentação dos leitores de adotar o recurso fácil de encarar suas 

narrativas como um sonho (embora nem sempre a crítica tenha percebido o estratagema, o 

que levou a cansativos equívocos de interpretação de sua obra, não raras vezes associada de 

modo reducionista à atmosfera onírica para explicar sua irrealidade), Kafka 

estrategicamente inicia tanto A metamorfose quanto O processo por cenas em que o 

protagonista está precisamente despertando de seu sono, caracterizando que tudo sucederia 

a partir de então sob um estado de vigília de seus heróis.  E já que “Embargo” trata 

igualmente de um episódio marcado por fenômeno metamorfósico, a comparação entre o 

trecho inicial deste conto — “Acordou com a sensação aguda de um sonho degolado...”66 

— e a instigantemente semelhante frase inaugural da novela de Kafka — “Certa manhã, ao 

despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado 

                                                           
64 COSTA, H. (1999), p. 328. 
65 COSTA, H. (1999), p. 331. 
66 SARAMAGO, J. (2004), p. 33. 
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num inseto monstruoso.”67 (Grifo nosso) — parece coerente e, mais do que isso, 

norteadora.  Assim, temos o sintoma de que haverá algo de kafkiano em “Embargo”: e 

talvez seja especialmente a técnica de impor um acontecimento insólito a um ambiente 

absolutamente realista, sem que se possa, para conforto dos receptores do texto, supor que 

a cena decorre em um tempo longinquamente futuro ou passado (e as descrições do espaço 

urbano, aliadas ao contexto de um fato contemporâneo à produção textual, não deixam 

dúvidas quanto ao seu aspecto temporalmente presente), assim como não se pode alegar 

que os acontecimentos narrados sejam simplesmente frutos de delírio ou sonho. 

Vale ressaltar que a relação simbiótica de motorista e automóvel em “Embargo” 

não permite que as duas faces desta nova criatura percam individualidade: embora necessite 

da sua parte máquina para sobreviver (lembremos que a separação provocada pela “morte” 

do carro desabastecido gera a morte do homem), o personagem deseja se libertar e em 

nenhum momento sente o carro como membro efetivo do seu organismo (ele somente 

quase é objeto), assim como o veículo age segundo seu próprio arbítrio. 

Assim, é pertinente que a narrativa tenha encontrado seu lugar definitivo na obra 

saramaguiana no volume de contos intitulado Objecto quase.  A opção do autor pelo 

hipérbato para estruturar o título do conjunto destes contos, que promove a inversão da 

ordem sintática direta para compor a expressão objecto quase [homem] quando o mais cômodo 

para a língua seria [homem] quase objecto, denota a inversão dos papéis entre homem e objeto.  O 

objecto no lugar sintático do sujeito e o homem, por elipse (o que potencializa a sua 

irrelevância), no lugar oposto é precisamente a denúncia que se pretende agenciar em 

“Embargo”. 

 

                                                           
67 KAFKA, F. (2006), p. 13. 
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CONCLUSÃO 

 

Estivemos diante de várias denúncias, todas de cunho realista e capazes de discutir 

questões-problema da cidade moderna, com as quais convivemos cotidianamente sem 

sobre elas realizar reflexão constante: das mais evidentes (o abuso de autoridade ou a falta 

de projeto e planejamento na organização citadina) às mais complexas (a reificação do 

homem moderno e sua apropriação pelo modo de funcionamento da sociedade capitalista 

ou o não-lugar do homem, enquanto ser individualizado, nesta organização que exclui 

aqueles que se encontram fora dos padrões para eles previstos).  Todas elas se promovem, 

no entanto, a partir de um discurso pautado no fantástico. 

Ora, se o Fantástico novecentista não traz o flâneur como um personagem freqüente 

(e isso não apenas é verdade, porque esta figura entrara em extinção e, assim, tornara-se de 

fato muito rara, como também é, decididamente, irrelevante para a defesa que aqui fazemos 

que esta presença não se mostre assídua), constrói por outro lado uma determinada espécie 

particular de flâneur.  Diríamos mesmo que esta literatura teria como um dos seus objetivos, 

ainda que nem evidencie consciência do fato, resgatar a prática da flânerie enquanto 

procedimento de tentativa de leitura do espaço urbano. 

Expliquemo-nos: nestes termos, queremos com isso dizer que é possível afirmar 

que, para a literatura fantástica do século XX, o flâneur será, no fim das contas, os leitores.  

Ou seja: neste caso, afinal, o flâneur somos nós.  Somos flâneurs convidados a ler o contexto 

em que estamos inseridos, seduzidos que estamos pelo insólito que transforma o mundo 

mimético tal qual o conhecemos com o intuito de nos obrigar a olhar, ao fim do percurso 

de leitura, para ele próprio, resgatados que somos desta forma da passiva cegueira que nos 
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impede de compreender a cidade contemporânea enquanto a vivemos aprisionados pelo 

seu ritmo ao mesmo tempo frenético e burocrata, cíclico e entediante. 

Nesse mundo moderno e inteligível, somente é eficiente a narrativa que produz 

estranhamento, como reconheceram os formalistas russos baseados na teoria do 

automatismo da percepção: “a taxa de informação de uma mensagem tende a zero quanto 

maior o nível de familiaridade do público com a mensagem enunciada”68, ou seja, o 

rotineiro e o habitual (e, por extensão, o mimético) podem diminuir a duração da 

percepção da obra de arte e é tal convicção o que impulsiona a criação literária fundada em 

procedimentos irrealistas, porque o desafio de decodificar a narrativa fantástica intriga o 

leitor e o alicia a decodificar também o mundo mimético que ela estrategicamente 

transforma para representá-lo tal qual, enfim, ele é. 
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A FEIÇÃO MODERNA DO AMOR NA NARRATIVA PORTUGUESA 
CONTEMPORÂNEA: UM ESTUDO DE O SILÊNCIO E MARIDO E OUTROS 

CONTOS 
 

Maria Aparecida da Costa Gonçalves Ferreira1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é resultado de uma pesquisa que desenvolvemos por um ano na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com o apoio do CNPq em um projeto 

PIBIC. O intento foi observarmos como se configura o amor em narrativas portuguesas 

contemporâneas, especificamente no romance O silêncio de Teolinda Gersão e o livro de 

contos Marido e outros contos de Lídia Jorge.  

Nossa pesquisa teve como principal foco o estudo de obras das escritoras 

portuguesas, Teolinda Gersão e Lídia Jorge, buscando entender como as personagens de 

suas respectivas obras: O silêncio e Marido e outros contos lidam com as questões amorosas. O 

propósito foi, pois, investigar como se constitui o amor moderno nessas narrativas. 

Buscamos compreender como o tema do amor é representado, priorizando as questões 

relativas ao amor Eros, ou seja, a relação amorosa entre amantes. 

Trabalho de cunho crítico-analítico tomou como referência os pressupostos 

teóricos formulados pelos autores: Platão (1992); André Capelão (2000), Ovídio (2006), 

Edgar Morin (2008); Stendhal (1993); Schopenhauer (2001). Com relação ao estudo da 

                                                           
1 Doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
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Literatura Portuguesa, estudamos os críticos; Massaud Moisés (2008) e Miguel Real (2001). 

Conforme Platão em o Banquete, ou elogio do amor (1992), o amor nasce da carência e da falta, 

portanto, será sempre problemático pela constante necessidade de complemento. Vejamos 

a definição de Diotima sobre a natureza de Eros: 

 
Por ser filho de Poros e Penia, Eros tem o seguinte fado: é pobre e 
muito longe está de ser delicado e belo, como todos vulgarmente 
pensam. Eros, na realidade, é rude, é sujo, anda descalço, não tem lar, 
dorme no chão duro, junto dos umbrais das portas, ou nas ruas, sem 
leito nem conforto. Segue nisso a natureza de sua mãe e vive na miséria. 
Por influência da natureza que recebeu do pai, Eros dirige a atenção para 
tudo que é belo e gracioso; é bravo, audaz, constante e grande caçador; 
está sempre a deliberar e a urdir maquinações, a desejar e a adquirir 
conhecimentos, filosofa durante toda sua vida; é grande feiticeiro, mago 
e sofista. (PLATÃO, 1992, p. 140) 

 

O amor descrito por Diotima no Banquete de Platão oscila entre o mortal e o 

imortal, entre a sabedoria e a tolice. A satisfação do amor pela força é apenas a satisfação 

da natureza animal e isto não traz felicidade. Embora o amor seja o desejo do bem e da 

felicidade, para que este bem e esta felicidade ocorram é necessária uma conjunção 

harmoniosa entre corpo e espírito, um paradoxo em se tratando de Eros, tão contraditório. 

Toda a causa e desejo do amor, segundo Platão, é a busca daquilo que é imortal. Para ele 

“vemos que é a natureza mortal que procura, na medida de suas forças, eternizar-se e 

imortalizar-se. Mas isso ela alcança pela procriação, porque deixa sempre um indivíduo 

novo no lugar de um velho”. (PLATÃO, 1992, p. 145) 

 Já o poeta Ovídio, no livro A arte de amar (2006), afirma que o amor nasce do 

desejo de possuir. Desejo este que nasce da contemplação e análise do belo. Vejamos a 

lição de Ovídio para encontrar um objeto para amar: 
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Se te encantam os viços juvenis da adolescência, a teus olhos se 
oferecerá, intacta, uma virgem. Preferes uma beleza já desabrochada? 
Milhares te agradarão, na plenitude de sua beleza, assim que te será, 
apesar de tua, difícil é a escolha. E, se te voltares para a experiência das 
mais vividas, o leque de escolha será, segundo penso, ainda mais 
completo. (OVÍDIO, 2006, p. 26)  

 

 Nessa afirmativa de Ovídio é possível percebermos que o objeto procurado para o 

amor não é um objeto qualquer mas aquele que encanta, que agrada e satisfaz a preferência, 

em síntese, aquele que nos desperta o desejo de possuí-lo. 

Na obra Tratado do Amor Cortês, André Capelão afirma que para um amor se realizar 

plenamente é necessário galgar um grau de cada vez. Para ele:  

 
[...] desde a Antiguidade foram distinguidos quatro graus diferentes em 
matéria de amor. [...] O primeiro grau consiste em dar esperanças; o 
segundo, na oferta do beijo; o terceiro nos prazeres das carícias; o 
quarto, enfim, tem por termo a doação total da pessoa” (CAPELÃO, 
2000, p. 32).  

 

Em se tratando da temática do amor na literatura e na arte na contemporaneidade, é 

importante observar o excesso de ruínas que se acumulam e destronam o amor, social e 

simbolicamente. Resta a imagem do vazio, da catástrofe e de uma eterna busca por um 

sentimento cuja função é preencher esses espaços. Dessa forma, é importante apreender e 

compreender onde as fronteiras se diluem, já que hipoteticamente há uma grande 

fragmentação amorosa imperando.  

 

1 O SILÊNCIO DE TEOLINDA GERSÃO  

 

O romance O Silêncio de Teolinda Gersão, representa uma peça importante para a 

Literatura Portuguesa Contemporânea, pois sua publicação em 1981, juntamente com O 

Pequeno Mundo, de Luísa Costa Gomes publicado em 1988, marcam o início de uma nova 

fase na prosa Portuguesa Contemporânea, conforme afirma Miguel Real (2001). Narrativa 
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complexa e instigante, O silêncio, é um romance prenhe de diálogos silenciados, em que 

temos uma ficção dentro de outra ficção. A ficção principal é o retrato imediato de uma 

realidade objetiva – entende-se por realidade objetiva aquilo que está fora da personagem e 

independente dela – a qual a personagem procura de alguma forma apropriar-se. A ficção 

secundária, por sua vez, sendo uma realidade subjetiva – aquilo que a personagem 

representa por seu desejo – exerce o papel de pano de fundo para sustentar a ficção 

principal.  

Em O silêncio, a ficção principal está retratada pelo narrador através de uma aparente 

regularização na ordenação do mundo. Tudo está em seu devido lugar cumprindo seu 

papel, embora de uma forma incompreensível. Na ficção secundária o narrador apresenta o 

mundo sob uma ótica ilusionista em que o mesmo é um retrato de um desejo de existir da 

personagem. Ambas as ficções se mesclam em toda a narrativa ilustrando a busca das 

personagens por algum significado para a vida. O que compreendemos nesse romance é a 

configuração da nova fase da narrativa em uma constante ruptura com os antigos padrões 

estéticos; fase marcada pela não linearidade dos elementos narrativos, onde não há espaço 

definido, não há narrador definido, não há tempo definido, não há compromisso da 

linguagem com as normas sintáticas e semânticas. 

O leitor encontra-se em todo o romance oscilando entre a descrição de um mundo 

caoticamente ordenado e de um mundo segundo a perspectiva das personagens. Miguel 

Real (2001) afirma que a narrativa contemporânea é uma descrição mesclada entre o 

perspectivismo da personagem com o perspectivismo do narrador. O mundo apresenta-se 

desordenado, porque embora as personagens não o compreendam, bem como não 

encontram uma forma para descrever suas próprias existências, elas sabem que existem e 
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que devem lutar para fugir da banalidade de suas existências, pois percebem ou tem 

consciência de estarem mergulhadas nessa banalidade. 

As personagens principais do romance O silêncio, Lídia e Lavínia, tem o curso de 

suas vidas diluído um no outro. Estas personagens estão insatisfeitas com o mundo em si; 

um mundo que não explica qual o porquê de tudo o que há e acontece. Em uma tentativa 

desesperada para fugir da regularidade das coisas-em-si, as personagens começam a criar 

seu próprio mundo. Este mundo particular é descrito através de imagens metafóricas. Por 

exemplo, a casa onde grande parte da história das personagens centrais do romance 

acontece, aparece na história quase humanizada, como se essa casa tivesse um poder, uma 

espécie de vontade própria para definir, por exemplo, as várias facetas da natureza. 

Vejamos o trecho: 

 
Talvez porque a casa girava, era uma espécie de grande girassol voltando 
a cabeça, e era verão ou inverno conforme ela voltava a cabeça, para o 
sol ou para a chuva, às vezes nós queríamos brincar mais tempo no 
jardim e gritávamos: casa, não te voltes ainda, não te voltes ainda, para 
não ser já inverno, dizíamos isso batiamos-lhe com ramos secos, e ela 
voltava-se mais devagar, ronronando como uma gata gigante. Em geral 
movia-se mansamente, era uma casa mansa, que parecia perfeitamente 
domesticada, apenas com uma leve frustração quando sorria, abrindo 
devagar a porta da entrada. (GERSÃO, 1995, p. 15) 

 

Esta definição da casa representa em ponto menor aquilo que o planeta Terra seria 

para a Humanidade, isto se evidencia no movimento da casa para determinar a estação do 

ano. Assim como o planeta terra, a casa gira. Para citarmos outro exemplo da construção 

metafórica do mundo, temos o gato, que é apresentado diversas vezes, simbolizando o 

tempo que se mostra sempre presente e indica a proximidade da inevitável morte. Ele não 

pertence à personagem alguma. Ele é inerente à casa, assim como o tempo é inerente ao 
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movimento de rotação do planeta Terra. Vemos nitidamente esta metaforização do tempo 

no gato quando lemos este trecho da narrativa: 

 
[...] Pegou na escova e sentiu os cabelos vivos, receptivos, de carne – mas 
onde começava, então o cansaço, os movimentos vagarosos dos seus 
braços, uma qualquer elasticidade perdida, talvez primeiro apenas 
vagamente notada, os cabelos não reagindo agilmente ao passar da 
escova, talvez um peso a mais no ângulo da cintura, a boca murchando, 
queimada de tabaco e de todas as palavras não ditas [...] Mas era preciso 
não aceitar, pensou andando outra vez pela casa em passinhos leves, 
num movimento de vaivém entre a janela e a porta, não se resignar, não 
se deixar domesticar nunca, gato que arma lentamente o salto e se 
transforma em lince, sobe as escadas e atravessa a casa em todos os 
sentidos, entre jarras de cristal que se estilhaçam – porque não havia só a 
força ele sobre ela, havia também a sua força sobre ele, e ela deveria usá-
la com astúcia [...] (GERSÃO, 1995, p. 61- 62). 

 

O gato exerce sobre Lídia e Lavínia certa força, a mesma força que o tempo exerce 

sobre todos os seres vivos e a todos os objetos. Lídia, no trecho citado, fala do gato 

quando começa a sentir os efeitos do tempo sobre seu corpo, o envelhecimento. Sempre 

que o gato aparece na narrativa, sua presença se vincula a passagem do tempo, de forma 

negativa. Vejamos: “Os seus olhos são frios, com uma pequena pupila escura, que diminui 

ou cresce com a luz. Os olhos de um gato. Dentro deles a lua balança com uma pequena 

foice” (GERSÃO, 1995, p. 18-19). Nesse caso a foice simboliza a morte que vem com o 

passar do tempo. 

Para fugir do círculo vicioso e da banalidade de suas existências, Lídia e Lavínia 

recorrem aos sonhos, aos devaneios de como poderia ser o mundo se todos começassem a 

seguir seus próprios desejos. O silêncio da narrativa é o conformismo com a realidade 

objetiva, seria uma não ruptura às tradições e culturas. Sugere, portanto, que a sociedade é 

se mantem poderosa e se sustenta a partir da falta de sonhos: 
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A ausência de sonho como alicerce de uma sociedade inteira, disse ela, 
uma sociedade sem desejos, sem paixão, e por isso ordenada, 
programada, bem adaptada ao seu próprio trilho, é preciso esmagar o 
desejo como forma de rotura, porque se de repente todos começassem a 
desejar, a imaginar, o mundo conhecido cairia por terra e entrar-se-ia 
noutro, diferente, e é essa possibilidade aterradora que é preciso esmagar 
a todo custo, eu bem sei que seria perigoso, porque se de repente alguém 
dissesse: quem odiar a sua vida ao meio-dia abra a janela e salte, toda a 
gente saltaria ao bater do meio-dia e a rua ficaria de repente cheia de 
pessoas inadvertidamente mortas [...]. (GERSÃO, 1995, p. 101) 

 

As pessoas que são dominadas pela sociedade acabam caindo em uma mesmice 

cotidiana. Observamos que as personagens Lídia e Lavínia não queriam se harmonizar com 

a sociedade sem sonhos, não queriam resignar-se. Elas procuravam se sentir. Existindo 

sempre, fugindo do silêncio coletivo e criando e recriando o mundo, em busca de uma 

felicidade que nunca aparecia e de uma liberdade, mesmo que efêmera. E acreditavam no 

amor como ponte para este mundo feliz, para um mundo não silenciado e significativo.  

 

2 MARIDO E OUTROS CONTOS DE LÍDIA JORGE 

 

A escritora Lídia Jorge, se caracteriza como uma escritora revelação do século XX, 

sua obra faz um apelo ao fantástico e ao psicológico, além do poético, classificando-se, 

segundo Massaud Moises, como dona de um “estilo depurado que faz do detalhe 

cumulativo a base de tramas engenhosamente urdidas, em busca do insondável ou implícito 

nas relações humanas”. (MOISES, 2008, p. 533) 

No conto “Marido”, do livro de Lídia Jorge, Marido e outros contos (1997), 

observamos a existência do amor incondicional. A personagem Lúcia vê os dias passando 

juntamente com sua vida, enquanto espera seu marido chegar. Percebemos ao ler o conto, 
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que a espera é uma constante na vida da personagem Lúcia, e a cada volta do marido para 

casa, seu prazer se renova, como mostra o excerto: 

 
O marido anda junto ao pombal, passa hirto, com as mãos tensas, 
apalpando o que não vê, não a vê nem lhe toca, passa e vai. Alguma coisa 
nele chama alto e grita à procura dela. E a madrugada calada resplandece 
de luz frouxa e de doçura, no alto dos prédios”. (JORGE, 1997, p. 14)  

 

Observamos nesse trecho como a noite escura e sombria ganha serenidade com a 

chegada do marido de Lúcia, mesmo ele tendo chegado tarde e bêbado, ela fica feliz 

quando percebe que o homem entra em casa. O conto em análise é recheado de palavras 

em latim, ganhando uma conotação quase religiosa, transformando a angústia da espera da 

mulher em um ritual de oração. A narrativa gira sempre em torno da espera do marido e 

dos pensamentos dessa mulher em relação a sua vida conjugal.  

Funcionária de um prédio de classe média, Lúcia tem o apoio de todos os 

moradores para deixar o marido. No entanto, ela repudia essa possibilidade. Ela não quer 

incomodar os vizinhos, com orações em voz alta, ou com o barulho quando da chegada de 

seu marido bêbado em casa, mas também não permite que estes vizinhos deem palpites 

sobre sua vida. Vale observarmos no texto que a submissão de Lúcia é escolhida por ela. 

Ou seja, embora ela fosse casada e vivesse em uma sociedade católica e tradicional, não é 

pressionada pela sociedade a ficar com seu marido infiel e bruto, pelo contrário, as 

intervenções deixam Lúcia angustiada, ela precisava do marido para se sentir viva, ela 

dependia da presença do marido para viver.  

Lúcia tinha para com o marido “o devido culto ao amor” (PLATÃO, 1992, p. 37). 

Essa mulher só se sentia viva a partir da existência do marido. Ela via nesse marido a outra 
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parte de sua vida. Se pelo olhar externo era ela uma mulher infeliz e triste, que sofria nas 

mãos de um homem violento, para ela própria a vida só se completaria com este marido.  

 A extrema dedicação de Lúcia ao marido se dá quando ela facilita toda a entrada 

dele em casa, para que o bêbado não esbarrasse em nada e não fizesse barulho para 

incomodar a vizinhança: 

 
Ela mesma estará junto da porta, e ele não precisará de chamar, porque a 
verá antes de qualquer outro objecto da casa. Ele há-de enxerga-la, mal 
entre. (p. 21)  Aqui observamos o sofrimento dessa mulher para manter o 
marido calmo. A abdicação dela de seu sono, de seu descanso noturno, 
pela espera do marido. E com gestos carinhosos e apaixonados ela cuida 
com amor do marido bêbado. Vejamos: Sem arrastar nenhuns sapatos, 
sem espancar nenhum móvel. Vejam como ele vira, como o seu cabelo 
curto de homem lhe cai pela testa, como é bonito o lábio roxo do 
marido, sem som, só bafo. Ela até gosta do bafo a óleo e álcool. 
(JORGE, 1997, p. 22). 

 

Lúcia segue nesse ritual sagrado, divinizando o marido, e permanecendo assim até o 

momento em que ele lhe incendeia o corpo. Vejamos: 

  
Afinal o que o marido queria não era incendiar-lhe o cabelo mas apenas 
acender a vela. Com os olhos abertos, sem ruído. Oh!, vela! Mater, vita, 
dulcedo, em silêncio como a noite quer, arde a vela. [...] Ele toma a vela, 
traz a vela do Rex e da Rainha até junto da porteira, puxa-lhe a roupa, 
aproxima a vela da camisa de nylon, com brilho e em silencio. Ateia. 
Ateou? Ateou a camisa? (JORGE, 1997, p. 23) 

 

Desse modo, Lúcia segue rumo à morte, mas amando seu marido, calada para não 

chamar a atenção de ninguém: “Levem-na sem ruído, sem sirene, sem apito, sem camisa, 

sem cabelo, sem pele....”(JORGE, 1997, p. 24). E assim Lúcia morre. Em silêncio e 

protegendo o marido.  

Entendemos, sobretudo, com nosso estudo que a personagem do conto “Marido”, 

se configura como topos da mulher que é doméstica e domesticada, mas não por outros, ou 
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por uma sociedade, mas por ela mesma, por uma relação estranha, por um amor que lhe 

completa, que lhe faz sentir mulher, nutridos por um sujeito construído por ela, fantasiado 

por ela e acima de tudo, respeitado por ela. 

Outro conto analisado, da obra de Lídia Jorge, foi “Testemunha”. Um conto que 

não possui cronologia fixa; é um diálogo entre Zuzete, personagem central, e um alguém 

não definido. No diálogo são relembrados episódios da vida da personagem central, 

retomando um tempo em que ela se sentia feliz, em detrimento da infelicidade do tempo 

presente.  

O conto inicia-se com uma descrição da personagem em questão e a constante 

repetição de seu nome. Escrito com dois Zs, o nome da personagem ecoa como um 

zumbido, ou como uma voz perturbante que aflige a memória da moça. Vejamos: “Zuzete 

de lado, Zuzete de frente, Zuzete de olhar só líquido, muito distante, perdido no longe 

longe duma apagada memória” (JORGE, 1997, p. 107). A personagem é descrita como um 

alguém inconstante, que tem comportamento desajustado; uma pessoa que nega a realidade 

presente e transporta-se para um passado longínquo em busca de felicidade. Esta descrição 

repete-se durante toda a narrativa. O distúrbio de Zuzete é disposto e visível na forma 

como a narrativa é conduzida. A própria formação textual mostra isso, linguisticamente. 

Vejamos a inquietação da personagem e o zumbido de seu nome angustiando o leitor: 

“Zuzete branca, Zuzete vermelha [...] Zuzete em pé, Zuzete sentada [...]”. (JORGE, 1997, 

p. 107).  

Para a personagem o passado não é igual ao presente, e por isto sua felicidade 

estava garantida sempre que voltasse a ele, mas não seria apenas uma dessemelhança 

cronológica, mas uma dessemelhança de realidade e isto fica evidente quando lemos: 
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“naquele tempo, ainda o almoço se chamava jantar [..]” ou “Mas ao almoço que se dizia 

jantar é que era” (JORGE, 1997, p. 109 e 111). Entendemos que para representar a 

dessemelhança entre passado e presente, é utilizada a imagem do almoço e do jantar. Ou 

seja, aquilo que nos alimenta e nos mantém vivos. Na lembrança do passado ela encontrava 

felicidade, naquela época ela era uma e plena em si mesma. No momento presente na 

narrativa, Zuzete era só zumbido de um passado de mágoas onde há um sentimento de 

asco por ter sido achincalhada em público. Vejamos fragmentos do conto: 

 
Então uma das meninas disse, apontando Zuzete. Aquela, aquela não 
tem calças. Laurentino deu um estalo com a língua como os ladrões de 
alpergata a chamar a chusma. E todos à uma. Distribuíram-se pelos 
pulsos e pelos braços, pelos artelhos de Zuzete, baloiçaram Zuzete como 
se fosse saca, a luta foi demorada e entrecortada de grandes brados, até 
que Laurentino atirou a cueca ao ar, por cima de todos (JORGE, 1997, 
p. 113). 

 

A experiência amorosa de Zuzete acontece de forma violenta, isso marca a 

personagem e destrói a esperança de um futuro amoroso saudável, puro. Justifica-se assim 

sua fuga para um mundo inexistente, imaginário. Tudo que era divino para a personagem, 

tornar-se uma fixação de loucura. Segundo Edgar Morin (2008, p. 21) “tudo aquilo que 

advém do sagrado, do culto, da adoração, pode, então, projetar-se sobre um indivíduo de 

carne que constituirá o objeto de fixação amorosa”. Laurentino, o estuprador tornou-se 

esta fixação que Zuzete esforçava-se por negar. Isto é provado quando lemos um trecho no 

qual a personagem cita um homem, Sandro, que ela de fato ama, mas que termina por 

associá-lo ao homem que a violentou. Vejamos: “Sandro, esse ragazzo, compreende e ri pela 

primeira vez. Assim de lado, lembra o perfil de Laurentino de mão estendida, a desafiar os 

estoiros” (JORGE, 1997, p. 115). 
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O amor que ela sentia por Sandro deveria sobrepor-se ao de Laurentino e torná-la 

feliz, mas não é o que acontece. Laurentino não cumpriu com Zuzete todas as regras do 

amor. Conforme Capelão: “o amor é uma paixão natural que nasce da visão da beleza do 

outro sexo e da lembrança obsedante dessa beleza”. (2000, p. 5) Vemos desta forma que a 

entrega do corpo no ato sexual é a plena realização do amor, e o corpo torna-se neste ato o 

templo sacralizado que é entregue ao outro para comungarem ambos dos prazeres divinos 

de Eros, mas para a personagem do conto “Testemunha”, o estuprador com seu ato 

repugnante transformou a comunhão do ato sexual em “bestialidade”. 

Schopenhauer (2001), afirma que o amor possui graus infinitos, cujos extremos 

podem ser classificados como “amor vulgar e amor divino”, mas que em sua essência são 

todos iguais. Para ele o fim último do amor é a composição da geração futura. O amor, 

desta forma, nasce como um desejo e impulso sexual inconscientes. Este desejo 

inconsciente é formado por dois outros desejos que não se misturam. O primeiro é quando 

o impulso se manifesta na “consciência individual, de modo vago e geral, sem se dirigir 

para um indivíduo determinado” o outro desejo é um impulso que se manifesta para um 

“indivíduo determinado, é a vontade que aspira a viver em um indivíduo novo e distinto, 

exatamente determinado” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 83). 

O impulso sexual que dominava Laurentino no momento do estupro era 

evidentemente o primeiro desejo. Ele não se dirigia para um indivíduo determinado “[...] 

uma das meninas disse, apontando Zuzete. Aquela, aquela não tem calças. Laurentino deu 

um estalo com a língua como os ladrões [...]” (JORGE, 1997, p. 113). Isto causou decepção 

em Zuzete por ver-se como objeto sexual. Ela não foi amada e desejada, não havia em 

Laurentino um interesse sublime de admiração. Zuzete com Laurentino jamais poderia ser 
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feliz. Mas ela poderia ser feliz com Sandro. Este amor, entretanto, também não a torna 

feliz. Ele não se concretiza plenamente entre ela e Sandro. A “bestialidade” que Laurentino 

cometeu, sacrificou toda a existência de Zuzete. 

Deste modo, reafirmamos a constatação de uma fragmentação amorosa nas 

narrativas analisadas. Pois todas as personagens são frustradas ao final da história. Mesmo 

as que iniciam a narrativa em pleno gozo da felicidade, veem sua vida amorosa se 

esfacelando por causa de seus companheiros, ou por causa delas mesmas.  

 

CONCLUSÃO 

 

A heterogeneidade que constitui o amor compõe também sua força de existir e de 

ser, pois não vemos apenas um amor, ou uma forma de amar, mas diversos amores. E estes 

amores são todos nuances do amor Eros. Segundo Stendhal, “amar é ter prazer”, (1993, p. 

13) em ver, tocar e sentir com todos os sentidos. O amor nasce da admiração do objeto 

amado e desta admiração surge a esperança de possuí-lo. Neste estágio o amor já está ativo 

em seu possuidor, e este, por sua vez, começa a adornar o objeto amado de perfeições. O 

amante sente prazer neste jogo de embelezamento e quanto mais adornado ele consegue 

deixar o objeto amado, mais prazer sente. Este jogo recebeu por Stendhal (1993) o nome 

de cristalização. No entanto, não é apenas o amor que possui cristalização, mas o ódio 

também constrói sua cristalização desde que haja esperança de vingança. Vemos, 

entretanto, que a cristalização tem como fundamento a esperança de concretização, seja do 

amor ou do ódio. Assim, entendemos, a partir de Stendhal (1993) que no amor só 

desfrutamos da ilusão que criamos. Essa ilusão definida por Stendhal nos ajuda a 
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compreender a personagem Lídia da obra O silêncio, de Teolinda Gersão, uma mulher 

moderna, que vive uma relação “aberta” com um companheiro, sem casamento formal, 

mas que busca a todo tempo se encontrar na relação amorosa. A personagem termina por 

abandonar o companheiro por não se sentir inteira, viva. 

Observamos, sobretudo, em nosso estudo que a transitoriedade do amor realiza-se 

mediante quatro estágios: 1º o amor nasce do desejo de possuir; 2º o amor que não é 

eterno; 3º as consequências do amor são a desilusão. No primeiro estágio o amor é o 

desejo de possuir o objeto amado. Este desejo nasce da contemplação do belo e de uma 

análise meticulosa deste objeto. Ovídio em A arte de amar (2006, p.18), narra que o plano 

para se possuir o objeto amado é necessário primeiro encontrar este objeto, depois 

conquistá-lo e, por fim, lutar para que o amor dure.  

Nas duas obras estudadas O Silêncio e Marido e outros contos, vemos que as 

consequências do amor são as desilusões. Na obra O Silêncio, Lídia depois de uma tentativa 

de sentir-se viva e encontrar uma razão para existir, razão esta que ela inconscientemente 

acreditava encontrar-se no amor, abandona seu esposo em busca de uma vida que a 

satisfaça. Enquanto Lúcia e Zuzete se entregam a mundos particulares criados por elas para 

nele se realizarem. Um mundo inexistente que as levam à morte e à loucura. 

Concluímos, a partir das obras estudadas, que a satisfação de amar, para as 

personagens analisadas, encontra-se apenas no momento em que o amor ainda não se 

realizou, enquanto ele ainda é desejo. Depois de sua realização ele acaba gerando dor, 

sofrimento e o estilhaçado da desilusão. 

 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2273 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAPELÃO, André. Tratado do Amor Cortes. Trad. Claude Buridant e Castilho 
Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

GERSÃO, Teolinda. O Silêncio. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995. 

JORGE, Lídia. Marido e outros contos. Lisboa: Publicações dom Quixote, 1997. 

MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa. São Paulo: Cultrix, 2008. 

MORIN, Edgar. Amor Poesia Sabedoria. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

OVÍDIO. A arte de amar. Trad. Dúnia Marinho da Silva. Porto Alegre: L&PM, 2006. 

PLATÃO. O Banquete. 2 ed. Trad., introdução e notas de J. C. de Souza. São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1992. 

REAL, Miguel. Geração de 90: Romance e Sociedade no Portugal Contemporâneo. 
Porto: Campo das Letras, 2001. 

SCHOPENHAUER, Arthur. Metafísica do Amor. São Paulo: Martin Claret, 2001. 

STENDHAL. Do amor. Trad. Herculano Villas-Boas. Porto Alegre: L&PM, 1993. 

 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2274 

 

DE PARIS A TORMES: ELETRICIDADE E DECADENTISMO - 
A CIDADE E AS SERRAS, DE EÇA DE QUEIROZ 

 
Maria Aracy Bonfim1 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Talvez a cavalaria e os encantamentos dos nossos tempos 
devam de seguir outro caminho do que seguiram antigamente; e 
também pode ser que, como eu sou cavaleiro único no mundo, e 
o primeiro que ressuscitei o já olvidado exercício da cavalaria 
aventurosa, também novamente se hajam inventado outros 
gêneros de encantamento e outros modos de levar os encantados. 

 
Cervantes 

 

 
Gás, dormência, ópio, perfumes nos bulevares da Modernidade. O flâneur 

caminha nos descaminhos do tempo e as badaladas dos relógios soam a eletricidade de uma 

humanidade nova. Neo-humanidade. 

No romance de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras (1901), Jacinto de Tormes 

é o dândi lançado no mundo abarrotado de técnica, transbordante de tédio. Retrato 

decadente no cimo das torres altas da mesma Modernidade que lhe proporciona o 

estonteamento, a individualidade, o vazio, pois a visão decadente volta-se para o abismo, 

daí, a vertigem. 

A vertigem da Modernidade posicionou a civilização numa situação de 

dualidade paradigmática de forte tensão que legou à humanidade toda essa configuração de 

vida, descentrada, em uma avassaladora gama de informações e de formações das patrulhas 

ideológicas acerca de tudo o que se pensa, ou mesmo, não se possa pensar sobre o mundo. 

                                            
1 Professora do Departamento de Letras, UFMA. Doutoranda em Literatura e Práticas Sociais, 
UnB. 
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Se por um lado, tem-se acesso a todas essas informações (provavelmente inúteis), por outro 

lado, não há suporte e tempo para apreendê-las. Nesse caso, o mais é menos. 

No contexto de A Cidade e as Serras há uma problematização em torno do 

progresso vinculado à realização pessoal de Jacinto de Tormes, o protagonista do romance, 

num jogo de contraposição de condições da vida e elementos peculiares do personagem.  

Tais elementos são os vetores elaborados na narrativa de Eça de Queiroz, 

como forma de denúncia do esvaziamento de alma e essência. Nesse contexto, o 

descontentamento com o Positivismo viu florescer a estética decadentista. E isso propiciou 

o discurso ideológico e literário finissecular de uma corrente que se percebe encurralada 

nos labirintos do tédio e entorpecida pelo ópio do progresso. 

Neste “jardim labiríntico”, está Jacinto2 de Tormes. Como uma flor cultivada 

na estufa da Modernidade. Atado pelos fios da civilização, no seio de seu palácio, no 202 

dos Campos Elíseos, Paris. 

Diversos elementos de A Cidade e as Serras ilustram a dualidade de tensão: Paris 

x Tormes; Modernidade x tradição; tratados científicos x Dom Quixote, para citar alguns. 

A figura de Jacinto é como que revelada a partir de uma imagem de negativo – há duas 

imagens, na verdade. O que, no negativo, é sombra torna-se cor, na imagem revelada. 

O narrador em primeira pessoa, José Fernandes de Noronha e Sandes, de 

Guiães, o Zé Fernandes, deslinda a civilização em descrições e simbologias, denunciando 

os malefícios do progresso e, ao mesmo tempo, vivenciando a trajetória de seu amigo, ao 

                                            
2 Personagem da mitologia que, depois de morto, foi transformado na flor que tem esse nome. 
Indica uma pessoa sempre disposta a perdoar as falhas de caráter que encontra nos outros, pois 
sabe que também tem as suas. Procura viver bem com todo mundo e tem muitos amigos. Do 
grego: nome de uma pedra preciosa. Flor típica de regiões serranas de Portugal. (NOMES, 2003)  
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qual se refere como “meu príncipe” – eco de “Príncipe da Grã-ventura”, codinome de 

Jacinto. 

Em A Cidade e as Serras, é demonstrado como a Eletricidade acionou elementos 

do Decadentismo com uma espécie de fio elétrico de uma Ariadne transformada em 

Salomé decadentista. E na grã-ventura de Jacinto, há no final da jornada, o retorno a 

Tormes, sua Ítaca, ainda que no percurso tenha que travar lutas com os “monstros-

máquinas” que lhe encantam e dominam como o canto de sereias que, na verdade, parecem 

pretender lhe devorar. 

 

1. ENREDO E CONTEXTO DE A CIDADE E AS SERRAS 

 

A partir da ideia central do conto Civilização (1892), Eça de Queiroz 

desenvolveu a sequência de acontecimentos do romance A Cidade e as Serras, que foi 

publicado, postumamente, em 1901. 

A situação de A Cidade e as Serras, no contexto das obras de Eça, requer que se 

compreenda ser esta obra integrante do grupo de escritos do autor, da chamada terceira 

fase – quando se decide pelo manuseio da linguagem com preocupações mais formais, 

como uma lapidação de estilo. 

Há que se citar a elaboração do personagem Jacinto, com base em Eduardo 

Prado, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, na qual ocupou a cadeira nº 40, 

cujo patrono é o Visconde do Rio Branco. Pertenceu, ainda, ao Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, como sócio correspondente.  

 
Os laços de amizade com o grande romancista português Eça de 
Queiroz levaram os admiradores deste a indicar a figura de Eduardo 
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Prado, como o modelo do Jacinto, imortal personagem de "A Cidade e 
as Serras", o milionário enfastiado pelos confortos da civilização e que 
vai terminar os seus dias na quietude das serranias portuguesas de 
Tormes (ACADEMIA, 2003, p. 01). 

 

A Cidade e as Serras parece, em certos trechos, uma reconciliação de Eça com 

Portugal, tantas vezes alvo de denúncia, pelo autor. Em contrapartida, o romance é um 

espelho do comportamento de um século atrás. Tem-se até uma genuína impressão que a 

“casa-máquina” de Jacinto se trata, na verdade, de uma espécie de versão, no século XIX, 

da internet. São equipamentos como: telégrafo; telefone; relógios marcando a hora em 

todas as capitais e o curso de todos os planetas; jornais de Paris, Londres; máquina de 

escrever; calculadora; telescópio; o conferençofone, que permite o acompanhamento de 

conferências – semelhante às videoconferências de hoje; o teatrofone – que possibilita 

ouvir à ópera de Paris, em tempo real, e muitos outros com intuito de facilitar a vida – como 

troféus da civilização que, com o decorrer da narrativa, se mostram inúteis. 

Há, ainda, o vasto acervo de livros, numa complicada rede de informações, que 

formatam as paredes da biblioteca da mansão de Jacinto. Ao chegar nela, Zé Fernandes 

exclama: 

- Eis a civilização! 
Jacinto empurrou a porta, penetramos numa nave cheia de majestade e 
sombra, onde reconheci a biblioteca por tropeçar numa pilha 
monstruosa de livros novos. O meu amigo roçou de leve o dedo na 
parede, e uma coroa de lumes elétricos, refulgindo entre os lavores do 
teto, alumiou as estantes monumentais, todas de ébano. Nelas 
repousavam mais de trinta mil volumes, encadernados em branco, em 
escarlate, em negro, com retoques de ouro, hirtos na sua pompa e na sua 
autoridade como doutores num concílio (...). 
Depois parei em frente da estante que me preocupava assim solitária, à 
maneira de uma torre numa planície, com o seu alto farol. Toda uma 
dessas faces estava repleta de dicionários; a outra de manuais; a outra de 
Atlas; a última de guias, e entre eles, abrindo um fólio, encontrei o guia 
das ruas de Samarkande3. Que maciça torre de informação! (QUEIROZ, 
1995, p.33-36). 

 

Jacinto é o retrato do herói forjado com ferro das novas estruturas. Há, 

entretanto, um entrave: a ferrugem que com o tempo se agrava e começa a deteriorar tanto 

sua aparência, como sua essência. As estruturas são efêmeras. 

                                            
3 Antiga capital do Usbequistão, na Ásia Central. 
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Os novos elementos da construção com ferro, formas de sustentação 
interessam a esse estilo modernista. Ele procura através do ornamento 
recuperar essas formas de arte. O cimento lhe acena a perspectiva de 
novas configurações plásticas potenciais na arquitetura. Por essa época, o 
centro de gravidade do espaço existencial se desloca para o escritório. O 
seu contraponto, esvaziado de realidade, constrói seu refúgio no lar. O 
supra-sumo do Jugendstill é dado pelo Baumeister Solness: a tentativa do 
indivíduo no sentido de rivalizar, com sua interioridade, a técnica, o que 
o acaba levando ao naufrágio (BENJAMIN, 1985, p. 37-38). 

 

Capítulos antes, porém, Zé Fernandes inicia a biografia de Jacinto, a partir de 

seus avô e pai, ambos de nome Jacinto. Seu avô, chamado Dom Galião, que decidiu 

mudar-se para Paris porque o Sr. Infante D. Miguel embarcara para o exílio, em julho de 

1834. 

O pai de Jacinto, o “Cintinho” – figura frágil e doente, falecera três meses 

antes do nascimento do protagonista que: 

 
Desde o berço, onde a avó espalhava funcho e âmbar para afugentar a 
sorte ruim, Jacinto medrou com a segurança (...). 
Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, o latim entraram por 
ele tão facilmente como o sol por uma vidraça. Entre os camaradas, nos 
pátios dos colégios, erguendo sua espada de lata e lançando um brado de 
comando, foi logo o vencedor, o rei que se adula, e a quem se cede a 
fruta das merendas (QUEIROZ, 1995, p.19). 

 

A equação metafísica de Jacinto: suma ciência + suma potência = suma felicidade 

(QUEIROZ, 1995, p. 23) evidencia sua idéia de que o homem só é “superiormente feliz quando é 

superiormente civilizado” (QUEIROZ, 1995, p. 21). 

Toda essa certeza, no entanto, vai sendo, aos poucos, carcomida pela ferrugem 

do tédio, consumida pela rotina cerceada por todo tipo de solicitações da modernidade, 

pois há a ilusão de que a tecnologia serve, quando, na verdade, escraviza, gerando 

dependência e esterilidade das ideias. O que remete ao que diz Pierre Lévy em Cibercultura 

(1999, p. 16-17): 
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Nem a salvação nem a perdição residem na técnica. Sempre 
ambivalentes, as técnicas projetam no mundo material nossas emoções, 
intenções e projetos. Os instrumentos que construímos nos dão poderes 
mas, coletivamente responsáveis, a escolha está em nossas mãos. 

 

O narrador, após sete anos longe de Jacinto, reencontra-o vencido pelo 

excesso, como diz um de seus serviçais: Jacinto sofre de fartura. Deteriorado, Jacinto é a 

figura decadente, resultado de uma modernidade que vem há muito sendo forjada. Segundo 

Max Weber, como cita Roaunet (2001, p. 16), a modernidade é o produto de processos cumulativos 

de racionalização que se deram no Ocidente, a partir do século XVII. 

No ápice de seu tormento, entretanto, Jacinto decide ir a Tormes, com intuito 

de sepultar seus avós, cujos restos mortais descansavam numa pequena igreja que desabou 

(viagem, cuja demanda, diga-se de passagem, é extremamente simbólica). Para a realização 

da viagem, porém, há todo um preparo para que toda a indumentária tecnológica seja 

também transportada. Inesperadamente, toda a bagagem se perde no caminho, pela 

Espanha e Jacinto chega a Portugal desprovido de seus apetrechos.  

Um novo Jacinto renascerá; há um outro, entretanto, que sai de cena. Morre. 

Despede-se rumo a uma viagem de desfecho, como no último poema de Les Fleurs du mal, 

de Baudelaire (2002, p. 149) – Le Voyage. O protagonista, a princípio, não tem claramente a 

intenção de mudar, de renascer. Mas, o renascimento vai sendo mostrado, no decorrer da 

narrativa. Ó morte, velha capitã, já é tempo! Alcemos a âncora! A derradeira viagem do flâneur: a 

morte. Seu destino: o novo. Ao fundo do desconhecido para encontrar o novo. O novo é 

uma qualidade que independe do valor de uso da mercadoria. É a origem da falsa aparência, 

que pertence de modo inalienável e intransferível às imagens geradas pelo inconsciente 

coletivo.  
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A vida na serra de Tormes precisa ser vista sem as lentes da modernidade, em 

sua crueza bucólica. E é assim que se dá a ressurreição do protagonista. O dândi entediado 

e farto vai descobrir novos parâmetros para pautar de fato a realização pessoal. 

Por fim, seus artefatos modernos chegam a Tormes e Jacinto descobre-se 

numa nova vida, em que não precise lançar mão, nem da alegoria da “cidade” – elemento 

da modernidade, nem das “serras” – elemento da natureza. Em Tormes se casa com a 

prima de Zé Fernandes, a Joaninha, e faz algumas adaptações de elementos da cidade na 

quinta serrana. Transporta a tecnologia para a serra e vive no limiar entre as duas, sem a 

tensão massacrante e melancólica anterior. 

 
(...) pelo menos do ponto de vista de Jacinto, a felicidade não parece 
incompatível com a tecnologia. É o que nos sugere o final da história, 
com a introdução do telefone – esse emblema da modernidade – no 
paraíso de Tormes. Ou seja, não existe nessa novela uma proposta de 
recusa completa à civilização e aos seus produtos tecnológicos. Trata-se 
antes de uma recusa à tecnologia (e à cidade, entendida como o lugar de 
sua produção) enquanto forma de relação com o mundo, enquanto 
alternativa à vida „natural‟. Porque, afinal, é disso que trata o livro: da 
contraposição entre o „natural‟ e o „artificial‟ que triunfe, absorvendo o 
„natural‟, ao passo que no campo idealizado que é a serra de Jacinto a 
vitória seja do „natural‟. Este, uma vez triunfante, pode sem perigo 
absorver aquilo que lhe seja necessário do mundo artificial, técnico 
(FRANCHET, 2000, p.02). 

 

 
2. O ESFACELAMENTO DE JACINTO NA CIVILIZAÇÃO DE FIOS 
ELÉTRICOS DA MODERNIDADE 
 

O pano de fundo da desventura do “Príncipe da Grã-ventura”, na virulenta 

rede dos fios de Paris (cidade-personagem), forma-se, com tédio e melancolia, legados do 

excesso. 

Jacinto aparece como um „novo-homem‟ que, a principio, detém toda uma 

certeza em forma de teorias e tratados. Com o tempo, seu cotidiano vai se configurando 
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numa incansável repetição monótona e entediante. O dândi afoga-se nas águas turvas do 

cotidiano repetitivo e infecundo. 

 
Na Cidade findou a sua liberdade moral: cada manhã ela lhe impõe uma 
necessidade e cada necessidade o arremessa para uma dependência: 
pobre subalterno, a sua vida é um constante solicitar, adular, vergar, 
rastejar, aturar; rico e superior como um Jacinto, a Sociedade4 logo o 
enreda em tradições, preceitos, etiquetas, cerimónias, praxes, ritos, 
serviços mais disciplinares que os dum cárcere ou dum quartel...A sua 
tranqüilidade (bem tão alto que Deus com ele recompensa os Santos) 
onde está, meu Jacinto? Sumida para sempre, nessa batalha desesperada 
pelo pão, ou pela fama, ou pelo poder, ou pelo gozo, ou pela fugidia 
rodela de ouro! Alegria como a haverá na Cidade para esses milhões de 
seres que tumultuam na arquejante ocupação de desejar – e que, nunca 
fartando o desejo, incessantemente padecem de desilusão, desesperança 
ou derrota? Os sentimentos mais genuinamente humanos logo na Cidade 
se desumanizam! (QUEIROZ, 1950, p.102). 

 
O discurso ideológico finissecular abriu terreno a correntes antiprogressistas, 

assim como se deu a reação ao Iluminismo, pelos românticos. 

 
A lição rousseauniana, segundo a qual a „civilização‟ constitui um 
retrocesso no plano da civilidade humana, ganha novos adeptos, 
cansados da racionalidade e do pragmatismo burguês; e com ela a 
nostalgia de uma mítica idade de ouro, agora não já a do “Adão natural”, 
mas concebida sob o formato da velha ordem rural, conformista, 
fraterna e ecológica.  
Nas literaturas européias abundam imagens projectivas de um futuro 
ultra-mecanizado, mas sob a ameaça do caos ou da desumanização; e 
surgem também as correspondentes utopias da era pós-industrial, 
sugerindo o retorno a um estado civilizacional anterior, pré-moderno e 
pré-científico. Este filão é relativamente pobre entre nós, talvez em parte 
pelo subdesenvolvimento industrial do país. Os romancistas portugueses 
optaram por modelos de representação de tipo ideológico, como seja o 
romance de aprendizagem. À sociedade materialista e utilitária opõe-se a 
reconversão aos valores do passado, tendo quase sempre como corolário 
o reencontro com o Portugal rural. (SANTANA, 2003, p. 01) 

 

O consumismo e o advento de novas máquinas é mais que um reflexo em 

forma de comportamento, dos novos paradigmas de relações econômicas dos indivíduos 

                                            
4 Há diferenças na grafia de palavras nas duas edições de A Cidade e as Serras utilizadas neste trabalho. Na 
edição de 1950, palavras como: Sociedade, Cidade, Civilização aparecem iniciadas por maiúsculas, 
emprestando aos significados uma subjetividade alegórica. Já na edição de 1995, aparecem em minúsculas. 
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com o meio social. Hoje, cento e onze anos depois, pode-se identificar que ali se 

reforçavam as tendências moduladoras do Capitalismo nessa direção: O que antes era um luxo 

tornou-se o padrão de conforto desejado, pelo menos nos países ricos: a geladeira, a lavadeira de roupas 

automática, o telefone (HOBSBAWM, 1994, p.259). 

A cultura de massa não concebe um canal fora do ar, e quem olhar para trás 

corre o risco de tornar-se pedra de sal. Progressiva e intensamente, também, aumenta a 

desarmonia social denunciada por Eça, no diálogo de Zé Fernandes nos altos de 

Montmartre (bairro boêmio), junto à Basílica de Sacre-Coeur, imponente representação da 

Igreja e de sua ostentação, além de privilegiada vista da cidade de Paris e também limiar 

entre o sagrado e o profano – espécie de Olimpo, de onde observam incólumes e com 

distanciamento, os “pobres mortais”. 

 
Os séculos rolam; e sempre imutáveis farrapos lhe cobrem os corpos, e 
sempre debaixo deles, através do longo dia, os homens labutarão e as 
mulheres chorarão. E com esse labor e este pranto dos pobres, meu 
Príncipe, se edifica a abundância da Cidade! Ei-la agora coberta de 
moradas em que eles se não abrigam; armazenada de esforços, com que 
eles se não agasalham; abarrotada de alimentos, com que eles se não 
saciam! Para eles só a neve, quando a neve cai, e entorpece e sepulta as 
criancinhas aninhadas pelos bancos das praças ou sob os arcos das 
pontes de Paris (...) a tua Civilização reclama insaciavelmente regalos e 
pompas, que só obterá, nesta amarga desarmonia social, se o Capital der 
ao Trabalho, por cada arquejante esforço, uma migalha ratinhada 
(QUEIROZ, 1950, p.105). 

 

Fica mais esclarecida, ainda, a posição de Eça de Queiroz, em relação à 

“civilização utilitária”, no que escreveu, em artigo de 23 de abril de 1895, na Gazeta de 

Notícias do Rio de Janeiro: 

 
Enganados pela ciência, embrulhados nas sutilezas balofas da economia 
política, maravilhados como crianças pelas habilidades da mecânica, 
durante setenta anos construímos freneticamente vapores, caminhos de 
ferro, máquinas, fábricas, telégrafos, uma imensa ferramentagem, 
imaginando que por ela realizaríamos  a felicidade definitiva dos homens 
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e mal antevendo que aos nossos pés e por motivo mesmo dessa 
civilização utilitária se estava criando uma massa imensa de miséria 
humana, e que, com cada pedaço de ferro que fundíamos e 
capitalizávamos, íamos criar mais um pobre! (QUEIRÓZ, 1895. Apud 
LOPES, 2000, p.06) 

 

A Modernidade é o fim de linha de uma locomotiva que partiu no século 

XVII. As enormes hélices de um moinho, girando no caleidoscópio da arte. Segundo 

Hermenegildo Bastos em artigo do livro O Imaginário da Cidade: 

 
A obra literária instauradora da modernidade foi Dom Quixote. Aí, porém, 
mais do que simplesmente contraporem-se o fingimento (loucura, 
demência) e a verdade (fato verificável, na sua visão empirista), 
questiona-se a separação entre verdade e ficção. Dom Quixote não 
representa o insano (...). Ele é, sim, alguém que pergunta pela validade do 
binômio verdade/ficção (LIMA, 2000, p. 48). 

 

As alusões ao personagem de Cervantes no romance queirosiano acompanha o 

percurso de Jacinto: do dândi, títere das artimanhas da técnica – conduzido pelo fracasso 

psíquico, ao genuíno senhor de Tormes – “príncipe da Grã-ventura”. 

A transição “Paris-Tormes” de Jacinto se dá como que a partir de uma fissura 

no “homem-máquina” - Jacinto. Há sinalização entre tempos diferentes, entre o real e a 

ficção e na representação criada por Eça de Queiroz, sinais entre a cidade e as serras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do trabalho, foram sistematizados os fundamentos teóricos, 

através da pesquisa bibliográfica, acerca da Modernidade e de ensaios relativos ao romance 

analisado. 

Verificou-se que A Cidade e as Serras é, primordialmente, uma espécie de 

reconciliação de seu autor com sua terra natal, Portugal. Mais que isso, o romance denuncia 

o afã desmedido do homem deslumbrado com a técnica, chegando a ponto de criar uma 
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verdadeira mitologia em que, no caso da análise aqui encerrada, o herói é um dândi 

decadentista. 

A partir da constatação de ser a literatura guardiã do estranhamento do mundo, 

procurou-se imprimir uma leitura em que o romance teve a função norteadora para 

verificação, justamente do abismo causado pela vertigem da Modernidade. 

Nos bulevares dessa Modernidade, nas vitrines, estão sendo expostas 

velocidade, violência, solidão. O novo homem não parece ter tempo para acompanhar os 

ditames das regras que ele mesmo vem criando, desde há muito. 
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O MARAVILHOSO EM O AUTO DA ALMA, DE GIL VICENTE 

 

Maria do Carmo Faustino Borges (UEM)  

 

 
INTRODUÇÃO 
 

  

A literatura, ao refletir o homem dentro de sua cultura, em uma determinada 

contemporaneidade, utiliza elementos próprios e adequados na construção das obras. Uma 

das formas mais antigas de explorar e compreender a realidade deste universo é por meio 

do maravilhoso, que desempenha a função de ultrapassar a natureza dos acontecimentos 

humanos e representá-los em formas literárias.  

O teatro, encenado nas casas de espetáculos pelo mundo, tem como principal 

objetivo o entretenimento do público, seja pelo choro, quando o comove, ou pelo riso, 

quando o diverte, também tem obras permeadas pelo efeito do maravilhoso. O teatro 

vicentino, por sua vez, imbuía-se de uma função moralizadora, observada na própria 

linguagem de seus textos, característica que não diminui seu valor, ao contrário, soma-se 

aos demais aspectos, particularizando o tempo e o espaço de sua criação. Observamos que 

os textos literários se revestiam de uma pedagogia catequética, de modo a conduzir uma 

política voltada aos valores da religião cristã. Os poetas que não obedecessem ao padrão 

estabelecido tinham seus livros confiscados e vetados por vias inquisitoriais muito severas, 

como no caso acentuado de Portugal, segundo Lopes e Saraiva (n.d.).   

 A produção de Gil Vicente ocorre em um período de transição do Teocentrismo 

para o Humanismo, mas ainda influenciado pela Igreja. Tendo em vista o contexto de 
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ficção, o maravilhoso torna-se um artifício literário de amplo alcance e versatilidade para o 

artista criar um mundo ilusório capaz de refletir a realidade. O maravilhoso, por meio do 

sobrenatural, “redime o universo real rebelde”, transformando-o de modo a ser entendido 

como representante do homem universal e do coletivo. Para Bessière (1974), o maravilhoso 

é a emancipação da representação literária do mundo real e assimilado pelo leitor, pois as 

coisas acontecem como deveriam acontecer, ou seja, o poeta, por meio da linguagem, 

simula o acontecimento sobrenatural associado à realidade contemporânea da criação do 

texto, dando-lhe forma nova e configurando o homem e seu universo. 

 Este estudo tem por objetivo observar o maravilhoso, no Auto da Alma (1518), de 

Gil Vicente1, como gênero literário e como elemento da cultura que desenvolve a temática 

da referida obra acerca do mundo religioso e da crença cristã, na elaboração de um discurso 

em que a alegoria cria e destaca aspectos didático-literários. 

No Auto, o Anjo, a Alma, a Igreja, o Diabo e outros são personagens constituintes 

de um corpus adequado à análise proposta e compõem o enfoque desta pesquisa que se 

ocupa em mostrar o maravilhoso criado a partir da alegoria.  

Para fundamentar a discussão, foi feita uma pesquisa bibliográfica a partir de 

teóricos como Le Goff, Reboul, Todorov, Hansen, entre outros, assim como da obra 

vicentina. 

Gil Vicente (1465(?) – 1536) foi o dramaturgo mais destacado da Idade Média em 

Portugal, embora escrevendo para a corte. É considerado o verdadeiro criador do teatro 

português, com seus autos, farsas e comédias. Tentou fundir em suas peças o pensamento 

medieval ao moderno – Humanismo – movimento que começava a demarcar o universo de 

                                                 
1 Os excertos da obra literária transcritos serão referidos pelas iniciais de seu autor, ou seja, GV, 
seguidas do ano de publicação e respectivas páginas. 
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sua época. Auto é uma das modalidades do texto teatral, de cunho popular na Idade Média. 

Naquele período, servia para designar tanto peças cômicas, quanto de instrução, as morais e 

de mistério. Compunha-se de uma multiplicidade quase estática de quadros e cenas, 

estruturados em versos.   

Entre os vários estilos de auto, há o de moralidade, subdividido em bíblico e 

alegórico, caso do Auto da Alma, analisado no presente estudo. Os autos de moralidade são 

fundamentados em temas religiosos, para edificar e moralizar, com clara intenção didática. 

Constam como os mais conhecidos: Auto da Barca do Inferno, Auto da Barca do Purgatório, Auto 

da Alma, Auto da Visitação; suas farsas e comédias: Farsa de Inês Pereira, Quem tem Farelos, 

Comédia de Rubena. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Desde o período carolíngio, a cultura clerical prevaleceu sobre a cultura laica, mas, 

com a Reação Folclórica na Idade Média Central, ocorreu uma inversão: a folclorização dos 

elementos e dos eventos cristãos (FRANCO Jr., 1990), facilitando a prática de 

manifestações culturais populares – a teatralização nos adros das igrejas. Ocorreu, desta 

forma, uma harmonização entre as duas culturas em vista da necessidade de uma 

continuidade social. 

Aristóteles postulou sobre a necessidade de a obra literária ser verossímil. Criou-se, 

assim, uma convenção que perdurou por séculos. Segundo Rodrigues (1988, p. 21), “A arte 

figural cristã, a oficial dessa época, substitui a verossimilhança pelo alegorismo [...] que 

oferece quatro sentidos para a interpretação das obras: o literal, o alegórico, o moral e o 

anagógico (místico)”. Ocorre que essas possibilidades de leitura estavam presas à ideologia 
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cristã, o que dificultava uma abertura para o mundo externo. A Igreja, naquele período, 

manipulava o conteúdo das obras, principalmente ao que se referia ao maravilhoso2, 

elemento de herança do mundo pagão.  

Por outro lado, graças ao talento de Vicente, percebemos que o maravilhoso, 

presente no Auto da Alma, era mediado pela alegoria3, o que permitia estabelecer “[...] 

relações analógicas de prefiguração entre homens e acontecimentos da Bíblia [...]”4, 

encontrando, assim, um modo de explicá-las. Deste modo, as considerações teóricas de 

“maravilhoso” e de “alegoria” alicerçam nossas discussões enquanto acontecimentos 

sobrenaturais ou extraordinários no texto. 

Na Alta Idade Média, havia uma repressão ao maravilhoso por representar perigo 

para a cultura tradicional. Esta tinha nos anjos e nos santos a intercessão do sobrenatural 

divino. No século XIII, sobretudo, o maravilhoso floresce. Separa-se o miraculoso de 

origem divina e o mágico de natureza diabólica, dando espaço ao extraordinário, segundo 

Le Goff (2002). A Arte fica em vantagem com a Igreja, podendo criar e relativizar as ideias 

cogitadas no plano real e transferi-las para o plano artístico, caracterizando o caráter 

ficcional às obras literárias.  

O maravilhoso, artifício relevante neste campo, caracteriza-se principalmente ao ser 

produzido por forças e seres sobrenaturais.  De acordo com Le Goff (2002), o termo 

                                                 
2Todorov (1975, p. 53 e 48) aborda a teoria da literatura fantástica em sua obra Introdução à literatura 
fantástica, na qual o maravilhoso “[...] caracteriza-se pela existência exclusiva de fatos sobrenaturais, 
sem implicar a reação que provoquem nas personagens [...]” e no leitor, pois se este “[...] decide que 
se devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado entramos no 
gênero do maravilhoso”. Chiampi (1980, p. 54) detém-se mais especificamente em determinar 
fatores que compõem tais leis da natureza: “O policiamento da razão tem como eixo a noção 
empírica de mundo real, a opinião corrente das leis da causalidade, do espaço e do tempo [...] o 
bom senso, a convenção social [...]”.   
3 Todorov (1975, p. 69) cita Fletcher ao definir alegoria: “Falando em termos simples, a alegoria diz 
uma coisa e significa outra diferente.”  
4 In: HANSEN, João Adolfo. Alegoria, construção e interpretação da metáfora. São Paulo: Hedra 
– Unicamp, 2006. (nota de orelha) 
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mirabilia (maravilhas) estende-se a um mundo de ações diversas, de fenômenos, de objetos 

e de forças que surpreendem, aquilo que conhecemos como maravilhoso. Estes elementos 

podem estar associados ao divino (milagre), ao natural (natureza criada por Deus) ou ao 

mágico (diabólico). Segundo o autor, o sobrenatural e o miraculoso, princípios do 

Cristianismo, são, por natureza e função, diferentes do maravilhoso, são apenas heranças 

da sociedade cristã: “[...] Ora, no maravilhoso cristão e no milagre há um autor, mas único 

– Deus [...]” (LE GOFF, 1994, p.50). Compreendemos, assim, que o maravilhoso medieval 

tomou fontes diversas que antecederam essa civilização e as adaptou ao Cristianismo. 

O Auto da Alma narra a experiência de uma Alma que tem que decidir entre dar 

crédito às investidas do Diabo para encaminhá-la para o lado do Mal, representado pelos 

prazeres do mundo como joias, poder e riquezas, aguçando a sua vaidade e, de outro, o 

Anjo mostrando o caminho do Bem, feito de boas obras, distanciamento das vaidades. 

Como alma pecadora, ela inclina para o lado do Diabo, porém o Anjo, insistente, 

convence-a e ela passa a ouvi-lo. O Anjo leva a Alma até a Santa Madre Igreja, quando 

quatro grandes teólogos a recebem com um banquete: Santo Agostinho, Santo Ambrósio, 

São Jerônimo e São Tomás. Neste banquete, que representa a Paixão de Cristo, a Alma 

arrepende-se, converte-se e alcança a salvação.   

No contexto monoteísta, já da contemporaneidade humanista, o Bem é concebido 

como fonte absoluta de amor, de bondade, representado por Deus; enquanto o Mal 

encarna o lado oposto na figura do Diabo. Diferente do mundo politeísta, a vida do 
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homem não é mais prevista pelo destino, mas calcada no livre-arbítrio5, projeção esta do 

homem que serve ao desenvolvimento temático do Auto estudado. 

A concepção medieval do Bem prevalecendo sobre o Mal está representada na peça 

pelas entidades alegóricas do Anjo Custódio e do Diabo, respectivamente. A Alma é uma 

personagem feminina que incorpora a vaidade humana e entra em conflito a partir dos 

aconselhamentos do Anjo e das tentações do Diabo. Temos, portanto, na personificação 

das personagens o sobrenatural teológico, caracterizando o elemento maravilhoso que 

transcende o mundo real.  

Entendendo o Humanismo como um período de transição entre o Teocentrismo e 

o Antropocentrismo, reconhecemos, neste Auto, os efeitos das mudanças socioculturais do 

período em questão. Se, no primeiro, a preocupação era a existência voltada a Deus e à vida 

eterna; no segundo, o homem e seu universo passam a ser o centro do mundo. Desta 

maneira, a Alma reflete o contexto do ser humano, enquanto o discurso do Anjo conserva 

as características do Teocentrismo. A obra de Gil Vicente tende a racionalizar a ideia de 

Deus, “[...] de forma a garantir uma ordem da natureza obedecendo a leis constantes, 

embora transcendentes à razão humana, pois o sentido da vida está na salvação post-mortem 

[...]” (LOPES e SARAIVA, n.d., p. 207). 

Embora o pensamento cristão de “vida eterna” seja predominante no Auto, 

podemos notar pressupostos do Humanismo na Alma, que valoriza os bens materiais e os 

prazeres, assim como cabe a ela decidir seu destino, próprio do homem renascentista. O 

teatro vicentino, influenciado por este contexto, tem neste Auto um veículo de propagação 

de conteúdos bíblicos, transitando entre o Teocentrismo e o Antropocentrismo. 

                                                 
5 Na Idade Média, o homem não é subjugado pelo destino, mas constrói o seu próprio, usando sua 
vontade, calcada no livre-arbítrio, diferente da Idade Antiga em que o destino não se dobrava nem 
aos deuses.  
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Em um primeiro momento, o diálogo acontece entre o Anjo e a Alma, quando o 

poeta utiliza recursos estilísticos da Retórica, a saber, o discurso epidítico6, que, conforme 

Reboul (2000, p. 45), “[...] louva ora um homem ou uma categoria de homens [...]”: “Alma 

humana, formada/ de nenhũa cousa, feita/ mui preciosa,/ de corrupção separada,/ e 

esmaltada / naquela frágoa perfeita,/ gloriosa;/ planta neste vale posta/ pera dar celestes 

flores/ olorosas/ e pera serdes tresposta / em a alta costa” (GV, 1965, p. 54).  Este efeito 

hiperbólico no texto excede ao natural, dá nobreza e persuade, alcançando o plano 

maravilhoso.      

O Anjo complementa essa passagem, aconselhando a Alma: “Vossa pátria 

verdadeira/ é ser herdeira/ da glória que conseguis/ [...] não durmais;/ [...] que a jornada/ 

muito em breve é fenecida,/ se atentais” (GV, 1965, p. 55). A Alma acolhe a ideia: “Anjo 

que sois minha guarda/ olhai por minha fraqueza/ terreal/ [...] Ó precioso defensor/ meu 

favor/ vossa espada lumiosa/ me defenda!” (GV, 1965, p. 55 e 56). Ela confessa sua 

fraqueza humana e pede ao anjo que a defenda com sua espada. 

Caracteriza-se, na passagem anterior, a presença do maravilhoso na revelação da fé 

e no objeto maravilhoso, a espada, herdado do paganismo bárbaro e transportado para o 

plano divino da cultura medieval, simboliza o instrumento de defesa do cristão. Para Le 

Goff (2005, p. 332), “[...] No pensamento medieval, „cada objeto material era considerado 

como a figuração de alguma coisa que lhe corresponderia num plano mais elevado, e torna-

se, deste modo, seu símbolo.‟ [...]”. Neste sentido, a arma de posse do anjo é dotada de 

“poderes cristãos”, portanto, sobrenaturais.  

                                                 
6 Segundo Reboul (2000), o discurso epidítico serve de aparato, de ampliação ao depoimento e 
elogio feito pelo poeta às suas personagens, na busca da admiração dos espectadores.   
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Segundo Todorov (1975), um meio pelo qual se pode identificar a alegoria é a 

presença da metáfora contínua, que revela a intenção segura de falar do objeto primeiro do 

enunciado e de outra coisa além, como no exemplo da Alma que corresponde a uma 

alegoria, visto que não encerra em si e em seu comportamento apenas o conceito teológico 

de “alma”, mas reflete os embates sofridos pelo homem diante de valores outrora sólidos e 

que, com o Humanismo, passam a ser questionados.  

Outra ocorrência de alegoria ocorre com a personagem representada pelo Anjo. Ele 

aconselha a Alma não se influenciar pelas ambições e pelas vaidades: “Não vos ocupem 

vaidades,/ riquezas, nem seus debates./ Olhai por vós;/ que pompas, honras, herdades/ e 

vaidades,/ são embates e combates/ pera vós”. Este discurso é inspirado no conceito de 

que o mundo é apenas uma passagem para a vida verdadeira e perdurável. O Anjo situa-se 

em um plano simbólico e sobrenatural assim como a Alma: “[...] não só a realidade 

mostrava que o mundo celeste era tão real quanto o terrestre, mas que formavam um só 

mundo, numa inextrincável mistura que prendia os homens na rede de um sobrenatural 

vívido” (LE GOFF, 2005, p. 158). Isto possibilita o diálogo entre as personagens, dando ao 

discurso o caráter maravilhoso. A Alma, ao representar o ser humano, é influenciada pela 

vaidade e pelos atrativos terrenos.  

O Diabo tenta seduzir a Alma: “Quem vos engana/ e vos leva tão cansada/ por 

estrada/ que somente não sentis/ se sois humana? [...] Vivei à vossa vontade/ e havei 

prazer./ Gozai, gozai dos bens da terra” (GV, 1965, p.58). Se a alma é abstrata, como 

poderia estar cansada, gozar dos bens da terra, constituir-se matéria humana. Segundo 

apreendemos em Caliendo (2009, p. 134), o “maravilhamento” causado pelo extraordinário, 

decorrente das atribuições feitas à Alma “[...] é fruto da poesia e não da representação 

poética de um ser preexistente, ainda que imaginário”. Observamos, assim, o estímulo da 
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alegorização no jogo da criação textual pelo maravilhoso, em um processo natural dentro 

do discurso literário. 

O Auto alcança o leitor por meio do maravilhoso: pela construção de um discurso 

descritivo “[...] que irrompe na narrativa, trazendo o incomum, o admirável, em sua 

textualidade [...]” (CALIENDO, 2009, p. 134). O Diabo tenta convencer a Alma: “Uns 

chapins haveis mister/ de Valença: ei-los aqui./ Agora estais vós mulher/ de parecer. 

Ponde os braços presuntuosos/ isso si!/ Passeai-vos mui pomposa,/ daqui pera ali, e da lá 

para cá,/ e fantasiai” (GV, 1965, p. 62). O excerto, com predominância da descrição, indica 

que o poeta prevê a recepção, cujo efeito é comover e fazer com que o leitor se transporte 

para o universo fantástico. 

A maravilha no Auto é recorrente. Segundo Le Goff (1994), os mirabilia não se 

limitam a coisas que causam fascínio, admiração aos olhos, porém a partir desse olhar, há 

todo um imaginário. O mesmo autor afirma que o gosto “bárbaro” é conhecido pelas cores 

brilhantes, e ainda tem o belo como o rico, pelos objetos e pelos metais preciosos, como o 

ouro, a prata, as pedras preciosas e outros.7 É da natureza humana o fascínio pela riqueza e 

pelas coisas belas, o que, neste caso, poderíamos ler como um traço de herança do Oriente 

na cultura medieval. Tais elementos eram considerados parte do universo do Mal, pois 

despertavam a cobiça e a vaidade. A alegoria da personagem do Diabo, como sedutor da 

Alma, facilita esta interpretação, situando o discurso no plano sobrenatural, portanto, 

maravilhoso.  

                                                 
7 Na Idade Média, “[...] o Oriente é o grande horizonte onírico e mágico dos homens do Ocidente 
medieval porque é ele o verdadeiro estrangeiro e porque – pelo menos para os Gregos e para os 
Romanos – desempenhou, podemos dizer desde sempre, esse papel. Tudo vem do Oriente: o bom 
e o mau, as maravilhas e as heresias; e os homens do Ocidente ganham finalmente uma extrema 
consciência disso [...]” (LE GOFF, 1994, p. 62). 
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O Diabo insiste e a Alma recai: “Ainda é cedo para a morte/ [...] Viva vosso 

parecer/ [...] O ouro pera que é/ e as pedras preciosas/ e brocados?/ E as sedas pera quê?/ 

[...] Vedes aqui um colar/ d‟ouro mui esmaltado/ e dez anéis” (GV, 1965, p. 64).  

Nesta passagem, é o Diabo quem convence a Alma, ressaltando seu lado humano, 

motivada pelas joias e roupas, símbolos de vaidade.  O ambiente onde as personagens 

transitam, os objetos que se misturam formam um mundo sobrenatural, próprio do 

maravilhoso, facilitado pelas alegorias. 

Embora Hansen (2006) faça uma distinção entre duas alegorias, a verbal e a factual, 

em Gil Vicente, elas se interpõem para atingir o efeito final, a saber, a alegorização das 

figuras bíblicas ou religiosas que passam pela apreciação do público do escritor e pela do 

leitor de diferentes épocas. Ainda de acordo com o autor (2006, p. 9), de maneira genérica, 

o leitor pode optar por “analisar os procedimentos formais que produzem a significação 

figurada” ou “analisar a significação figurada nela”, isto é, considerando o sentido pré-

existente nas coisas, nos homens e nos acontecimentos, revelados na alegoria. 

É possível constatar no texto de Gil Vicente a teoria postulada por Hansen (2006) 

de que há duas alegorias simetricamente inversas e que, no entanto, no Auto, não se 

dissociam: “uma construtiva ou retórica” e outra “interpretativa ou hermenêutica”. As 

figuras bíblicas tanto representam o “sentido literal” – significante, quanto o “sentido 

espiritual” – significado.  O conjunto dessas representações é alcançado por meio do 

maravilhoso, que, segundo Todorov (1975), intervém a partir das propriedades 

extraordinárias ou sobrenaturais das alegorias. 

A Igreja, Santa Madre Igreja, é a “estalajadeira”, refúgio das almas a caminho da 

eternidade, metaforiza a segurança e a garantia de salvação. O Anjo convence a Alma a 

procurar a Igreja: “Vedes aqui a pousada/ verdadeira e mui segura/ a quem quer Vida” 
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(GV, 1965, p. 69). A fé, elemento transcendental aqui evidenciado, ultrapassa o real e 

explica o fenômeno, daí a presença do maravilhoso. A Alma, por sua vez, mostra-se 

arrependida e quer ajuda: “[...] sou ũa alma que pecou/ culpas mortais/[...] Não me prezei 

de prudente,/ mas contente/ me gozei com os trajos feos/ mundanais ]...] Conheço-me 

por culpada/ e digo diante de vós/ minha culpa/ Senhora quero pousada” (GV, 1965, p. 

69, 70,72). Ao tratar do maravilhoso medieval, Le Goff (1994) destaca que o maravilhoso 

próprio do Cristianismo está baseado no sobrenatural, no miraculoso, (crenças, 

hagiografias), heranças nas quais encontramos elementos “maravilhosos”. Desta maneira, 

compreendemos que o maravilhoso cristão encontra ambiente favorável para expressar a 

representação do imaginário daquele período nas obras literárias: “A recuperação cristã 

arrastou o maravilhoso, por um lado, para o milagre e, por outro, para uma representação 

simbólica e moralizante” (LE GOFF, 1994, p. 54).  

A Alma é acolhida pela Santa Madre Igreja: “Vinde-vos aqui assentar/ mui de 

vagar,/ que os manjares são guisados/ por Deos Padre” (GV, 1965, p. 72), e oferece um 

banquete, servido pelos santos, Agostinho, Jerônimo, Ambrósio e Tomás - pilares da 

Igreja. Como celebração, “os manjares” constituem-se de objetos e insígnias, metáforas que 

simbolizam a Paixão de Cristo: o sudário (Verônica), os açoites, a coroa de espinhos, os 

cravos, o Crucifixo: “Pousada com mantimentos;/ mesa posta em clara luz;/ sempre 

esperando que os dobrados mantimentos/ dos tormentos/ que o Filho de Deus na cruz/ 

comprou, penando” (GV, 1965, p. 53).  Trata-se de uma solenidade sagrada, segundo a 

doutrina Cristã, em que a paixão e morte de Jesus Cristo possibilitam a salvação para os 

homens condenados pelo pecado. A mesa corresponde à metáfora “altar”; os manjares, às 

“insígnias da paixão”.   
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A partir de Todorov (1975), podemos considerar o “manjar” uma alegoria, por ser 

uma metáfora contínua, isto é, na forma literal, no plano maravilhoso e no contexto cristão, 

como alimento para a Alma, na busca da salvação. Desta forma, as personagens e os 

eventos no imaginário medieval passam a criar um modelo do extraordinário, do 

sobrenatural: “[...] Esta respiração do maravilhoso medieval depende logo de uma evolução 

interna, em que o maravilhoso se embala, se distende e ganha proporções invasoras e, por 

vezes, extravagantes [...]” (LE GOFF, 1994, p. 52). 

No excerto anterior, podemos observar a influência da ideologia cristã na arte 

literária. Se o maravilhoso foi rejeitado no início da Idade Média, a folclorização dos temas 

religiosos adaptou, a seu modo, artifícios e estilos literários com o objetivo de abordar tais 

assuntos. O maravilhoso cristão, estudado por Le Goff (1994), concilia tanto o aspecto que 

interessa aos ditames da religiosidade quanto à liberdade de criação artística; o Auto da 

Alma, portanto, media informações e imagens de um painel sociocultural e religioso em que 

se inseria o homem do Humanismo, reflexo também do contexto histórico.   

Dentre outros excertos, os apresentados nesse estudo proporcionam uma leitura do 

tempo e espaço com os quais o Auto da Alma, de Gil Vicente, dialoga. O estudo das 

alegorias e dos símbolos conduziu-nos a uma leitura do maravilhoso, conferindo, no Auto, 

aspectos do imaginário que permeou a mentalidade daquela sociedade e que influenciaram 

definitivamente nas manifestações teatrais. Segundo Le Goff (2005, p. 266), “Neste mundo 

dualista que foi a Cristandade medieval, a sociedade é antes de tudo o teatro de uma luta 

entre a unidade e a diversidade, assim como entre o bem e o mal [...]”. Estas considerações 

permitem-nos observar vestígios de identidade cultural, na recriação da realidade, por meio 

do trabalho artístico, assim como perceber a sua colaboração para melhor 

compreendermos a História.  
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CONCLUSÃO 

 

O Auto da Alma consiste em uma das peças pronunciadamente alegóricas de Gil 

Vicente, ainda voltada ao Teocentrismo e com ensinamento religioso ou moral, em um 

contexto sociocultural já permeado pelos valores materiais como a cobiça e a fascinação 

pelo mundo real, característicos do Antropocentrismo.  

O gênero maravilhoso está presente em todas as instâncias do texto, visto que a 

alegoria configura as personagens e os objetos, propiciando o desenvolvimento de um 

contexto sobrenatural e extraordinário. A literatura, assim, produz uma arte verossímil, 

criando uma nova realidade feita de palavras, por meio dos mecanismos de expressão que 

lhe conferem coerência.   

 Outra observação que resultou desse trabalho é a questão do maravilhoso desviado 

pelas convenções do cristianismo medieval; a presença do teológico na narrativa torna-o 

previsível: a vitória do Bem sobre o Mal no contexto cristão. Este aspecto confirmou o 

cunho moralizante do auto, sem, no entanto, ofuscar a função do maravilhoso na 

elaboração do enredo. 

Observamos, também, que o universo do homem medieval centrava-se em noções 

abstratas para explicar a realidade. Desta forma, nunca saberemos o que essa simbologia 

representava exatamente para aquela sociedade, porém o discurso maravilhoso levou-nos a 

interagir com o texto, ao deleite da descrição do acontecimento, sem, no entanto, levar-nos 

a preocupar com os significados. Isso coaduna-se à reflexão de Bessière (1974) de que o 

maravilhoso não questiona leis que regem o acontecimento, ele apenas exemplifica ou 
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ilustra. Neste sentido, ele mostrou o acontecimento, a necessidade de sua presença no 

texto, sem, no entanto, relativizar o fato e suas consequências.   
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A RELAÇÃO CAMPO E CIDADE NA POESIA DE ALBERTO CAEIRO E 

ÁLVARO DE CAMPOS 

 

                                                    Maria Suely de Oliveira Lopes1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, propomo-nos a um estudo sobre a relação campo e cidade na poesia 

de Alberto Caeiro e Álvaro de Campos.  Em Alberto Caeiro tomamos alguns poemas de O 

Guardador de Rebanhos (2007), como: O meu Olhar, Ao Entardecer, Da Minha Aldeia, Sou 

um Guardador de Rebanhos. Em Álvaro de Campos tomando como objeto de análise os 

poemas homônimos: Lisbon Revisited (1923), Lisbon Revisited (1926) e Tabacaria (1928).  

 

1 ALBERTO CAEIRO: o poeta do campo  

 

Alberto Caeiro da Silva nasceu em Lisboa, em abril de 1889, e na mesma cidade 

faleceu, tuberculose, em 1915. Passou quase a vida inteira numa quinta de Ribatejo, onde 

escreveu O Guardador de Rebanhos e uma parte de O Pastor Amoroso, que não foi completado. 

Nesse mesmo local, escreveu ainda alguns poemas de Poemas Inconjuntos, vindo este a se 

completar em Lisboa, onde o autor regressou, já no final de sua vida. Na vida de Caeiro 

não há o que narrar; sua vida e seus poemas se confundem. 

 Diante da possibilidade de se infelicitar com o sol, os prados e as flores que 

contentam com sua grandeza, este heterônimo pessoano procura minimizá-los, 

                                                           
1 Doutoranda em Teoria da Literatura no Programa de Pós graduação em Letras da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), Mestre em Teoria da Literatura (UFPE) e Professora de Teoria da 
Literatura e Literatura Brasileira da Universidade Estadual do Piauí(UESPI).  
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comparando-os com eles próprios. Nessa diminuição do mundo, fica mais latente o "nada". 

Daí ser ele o heterônimo que nada quer. Mesmo assim, enquanto tenta provar que não 

intelectualiza nada, é que mais intelectualiza entre as personalidades pessoanas, parece usar 

o raciocínio sem querer demonstrar isso. Portanto, ser o mais infeliz, por restringir o 

mundo, além de fugir do progresso e a ele renunciar.  

Sabemos que a industrialização nos séculos XVIII e XIX trouxe consigo o 

fenômeno da urbanização das cidades européias e, em decorrência disso, a formação das 

multidões, dos grandes conglomerados humanos. A mudança de ritmo na vida dos 

habitantes da cidade foi acentuada; o desenvolvimento da linha de montagem das grandes 

fábricas e a ideologia do capitalismo passou a ditar o aproveitamento do tempo no 

cotidiano das pessoas. Houve a configuração de um novo tipo de experiência de vida, do 

tempo e do espaço. 

Segundo Benjamin, citado por Perrone-Moisés (1982, p.47), no século XIX “a 

multidão começava a organizar-se em público’‟. Nestes termos, para Baudelaire, ela já não é 

público, mas cadinho onde o poeta sublima a substância poética. Sendo assim, Baudelaire 

ainda podia” misturar-se à massa (...). Benjamin nos diz, ainda de acordo com Perrone-

Moisés (1982, p.47), que a massa era o véu esvoaçante através da qual Baudelaire via Paris. 

E para Poe, a multidão metropolitana aparece como algo constrangedor e de ameaçador. A 

multidão metropolitana provocou angústia, aversão e pavor nos primeiros que a olharam 

nos olhos. 

Diante dessas mudanças, Caeiro propõe outra relação com o mundo em sua obra. 

Enquanto a cidade contempla a cena moderna, influenciada pela nova Paris- o centro do 

mundo no que se refere ao aspecto econômico e cultural- ele volta-se para  o campo 

tomado aqui nesta análise como significação oposta à cidade:  
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Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo...  
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer  
Porque eu sou do tamanho do que vejo  
E não, do tamanho da minha altura...  
Nas cidades a vida é mais pequena  
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.  
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,  
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe   
de todo o céu,  
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos   
nos podem dar,  
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.  

http://www.dominiopublico.gov.br     
 
 

 
 Como podemos observar, neste poema o poeta faz uma comparação entre a  

cidade e o campo pela dimensão espaço-tempo, pois  enfatiza que a partir da sua terra pelo 

seu olhar  pode  ter uma visão globalizante do universo. Pelo viés social, Caeiro define a 

vida na cidade como comprimida, presa a um espaço onde não se pode contemplar o longe e 

todo o céu. 

Apontamos neste estudo a contribuição de Pinheiro em relação ao poema 

Entardecer de Caeiro:  

     Ao entardecer, debruçado pela janela,  
     E sabendo de soslaio que há campos em frente,  
     Leio até me arderem os olhos  
     O livro de Cesário Verde.  
     Que pena que tenho dele!  Ele era um camponês  
     Que andava preso em liberdade pela cidade.  
     Mas o modo como olhava para as casas,  
     E o modo como reparava nas ruas,  
     E a maneira como dava pelas cousas,  
     É o de quem olha para árvores,  
     E de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando  
     E anda a reparar nas flores que há pelos campos ...  
     Por isso ele tinha aquela grande tristeza  
     Que ele nunca disse bem que tinha,  
     Mas andava na cidade como quem anda no campo       

     http://www.dominiopublico.gov.br                                                                      
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No poema acima fica evidente a relação campo e cidade que devem ser 

entendidos como significantes cada um deles correspondendo a um conjunto de fatos 

significativos. O poema manifesta uma aproximação entre o sensorialimo de Caeiro e o de 

Cesário Verde. Todavia em Cesário Verde a cidade é sentida de maneira atormentada, pelo 

conflito entre o mundo burguês e o proletário. Caeiro percebe essa doença que pode ser 

traduzida por uma profunda tristeza que estaria sanada pela troca da cidade pelo campo. 

No poema fica bem nítido a maneira com Cesário Verde olha para a cidade. Sentia-se preso 

em liberdade a andar pela cidade. Olhava para as coisas como se olhasse para as árvores, ou 

seja, como se estivesse no campo.  Podemos ainda dizer que o poema enfatiza a idéia de 

que o sujeito procura entender a realidade presente da qual é ao mesmo tempo, uma parte e 

um observador isolado.  

Caeiro estabelece um contato direto com o mundo sensível e esse motivo o faz 

dispensar qualquer referência a outro mundo, superior ou sobrenatural, que as coisas 

ocultem ou ao qual estejam subordinadas. Com isso, o poeta se aproxima dos pré-

socráticos do que  dos grandes filósofos da era clássica. Seu empirismo se justapõe a de um 

Heráclito, de quem subscreveria as afirmações que são aparentemente óbvias. 

Tomamos, a título de estudo, o poema Meu olhar retirado de O Guardador de 

Rebanhos.  

 

                       O meu olhar é nítido como um girassol 
Tenho o costume de andar pelas estradas  
Olhando para a direita e para a esquerda,  
E de, vez em quando olhando para trás...  
E o que vejo a cada momento  
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,  
E eu sei dar por isso muito bem...  
[...] 
Sinto-me nascido a cada momento  
Para a eterna novidade do Mundo. 
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http://www.dominiopublico.gov.br 

 

Caeiro propõe um olhar para as coisas, sem se preocupar com nenhuma 

interrogação metafísica. O olhar de “conhecer‟‟ relaciona-se às descobertas através da 

novidade do mundo. E o olhar de “ver‟‟, ao contrário, mantém a objetividade da cena, 

eliminando todos os vestígios da subjetividade. É o poeta que se volta para a fruição direta 

da Natureza; busca "as sensações das coisas tais como são". Opõe-se radicalmente ao 

intelectualismo, a modernidade à abstração, à especulação metafísica e ao misticismo. Neste 

sentido, é o antípoda de Fernando Pessoa "ele-mesmo", é a negação do mistério, do oculto. 

Em Alberto Caeiro, o sujeito tem a pretensão de fundir-se ao objeto no simples 

existir. Ao contrário, de Fernando Pessoa, “ele mesmo”, o eu deixa de se perguntar “quem 

eu sou? ‟‟ para afirmar apenas” sou‟‟.(PERRONE-MOISÉS,1982,p.90). Caeiro estende seu 

olhar para fora, não pensa, ele existe, pois é o corpo que sabe e estabelece cada movimento 

e não uma mente que especula. A proposta de Caeiro é a de um olhar novo e claro, aberto 

à maravilha cotidiana de as coisas existirem e serem visíveis a olho nu. Ainda, de acordo 

com Perrone-Moisés (1988, p.335) o olhar nítido para o campo, para as coisas ao seu redor 

é o próprio fundamento da proposta de Caeiro. Para ele, não é o modo de ser que precede 

e determina o modo de olhar, mas é o modo de olhar que define o ser.  

 

2 ÁLVARO DE CAMPOS: o poeta da cidade  

 

Álvaro de Campos consagra-se um escritor citadino. Poeta envolto nas multidões 

e no caos da urbe exacerba em sua poética contínua inquietação, utilizando-se de uma 

linguagem ao mesmo tempo emotiva e intelectual. Sua produção poética é marcada por 
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uma profunda angústia, que o acompanha desde seus poemas iniciais. Notamos em sua 

obra a presença do simbolismo culminando no futurismo, momento de uma linguagem 

vibrátil, de consagração ao mundo moderno, do avanço tecnológico e do desenvolvimento 

da cidade, entrando, por fim, numa fase niilista, de intenso intimismo, na qual o cansaço e a 

náusea o levam a uma identificação com o Pessoa ortônimo, mergulhado em seu próprio 

mundo num contínuo estado de melancolia de onde desponta um saudosismo à infância. 

Diferente de Alberto Caeiro, seu mestre, e Ricardo Reis, o poeta de Ode Marítima arquiteta 

um eu fragmentado e em constante deslocamento, fundando uma poética existencial de 

sonoridade agressiva e de intensos impulsos emotivos advindos de um ser solitário em 

meio às algazarras citadinas.  Carlos Felipe Moisés atesta que: 

 
a saída passa a ser então a ausentação do mundo, o mergulho em si 
mesmo. São muitos os poemas em que Álvaro de Campos aparenta 
isolar-se da realidade exterior, entediado com a vida comum e as 
pequenas preocupações do cotidiano, para se refugiar numa sucessão 
interminável de divagações. Antes, o lema era ação e energia; agora a 
autocontemplação busca a passividade de quem apenas observa o tênue 
fluxo de vida que a consciência mal detecta. Nesta outra direção, é visível 
a sensação de entrega e desistência, o cansaço, a perda de interesse pela 
vida (2005, p. 109). 

 

Álvaro de Campos é possuidor de uma “ironia dialética‟‟. O olhar que Campos 

lança à cidade se adéqua às novas circunstâncias: a metrópole, a multidão , os meios de 

transportes mais velozes. Como homem da multidão, detectado por Baudelaire  apenas 

alguma décadas de Pessoa, Campos vive a experiência  dos olhares rápidos  que se cruzam  

e se perdem para sempre, no movimento da cidade grande. 

Como homem moderno, Campos experimenta um olhar que os séculos anteriores 

desconheciam: o olhar do corpo transportado em velocidade, no automóvel. O olhar que 

ele emite à cidade é de estranhamento e ao mesmo tempo frustrante.  
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Em seus poemas, a emotividade lírica é subjugada num jogo de conflito que se 

estabelece em poemas predominantemente longos, métrica irregular e ritmo acelerado 

como quem necessita expor de forma intensa um eu descontente consigo mesmo e com o 

mundo.  

Tomaremos os poemas Lisboa Revisited (1923) e Lisboa Revisited (1926) I e II, ambos 

publicados na revista Contemporânea; o primeiro na de n.º 8 em 1923, e o segundo na III 

série, n.º 22 em junho de 1926. Os versos iniciais são marcados por negativas e já 

demonstram uma insatisfação do eu lírico diante do mundo e dos preceitos estabelecidos.  

 

                                      NÃO: não quero nada. 
Já disse que não quero nada. 
 
Não me venham com conclusões! 
A única conclusão é morrer. 

               http://www.dominiopublico.gov.br     
 

No poema em questão é notável a frustração e sentimento de mágoa. O sujeito 

poético principia pela recusa de tudo e de todos que estão à sua volta. Ele entende que 

estas coisas e seres fossem a razão do seu estado de solidão e decadência. O eu poético 

resume a sua recusa ao generalizar o seu desejo (“Não: Não quero nada.”), verso este que 

faz questão de dar ênfase repetindo a mesma ideia no verso logo a seguir (“Já disse que não 

quero nada.”), e mesmo no decorrer de todo o poema expressando-se sempre com revolta 

e angústia. 

O sujeito poético rejeita tudo que se mostre definitivo e afirma que a única certeza 

é morrer. Nesta parte podemos encontrar, além da solidão e tristeza características do 

ortônimo, uma semelhança a Ricardo Reis que focava diversas vezes a fugacidade da vida e 

o inevitável fim de todos, a morte. Quando, na segunda fase, o poeta aclamava com odes a 
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evolução da ciência e o avanço num modernismo exageradamente futurista, na fase em 

questão (a terceira fase) rejeita a civilização moderna. Com toda esta “alergia” ao que 

observa, tenta encontrar razões de culpa ou de ilibação a estes fatos questionando-se (“Que 

mal fiz eu aos deuses todos?”). 

[...] 
Não me macem, por amor de Deus!   
Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável?   
Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa?   
Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a vontade.   
Assim, como sou, tenham paciência!  
http://www.dominiopublico.gov.br 

 
 

É interessante ressaltar que o que “caracteriza o poeta moderno é, diferentemente, 

a consciência de uma despersonalização substancial, inerente ao seu oficio‟‟(PERRONE-

MOISÉS, 1982, p.93). Em Álvaro de Campos notamos em seus versos a perda fatal do eu 

na linguagem. O “Eu é um outro‟‟, escrevia Rimbaud, anunciando a modernidade. Esta, 

além do progresso, trouxe também a fratura do sujeito e a consciência do vácuo subjetivo 

se acentuou bastante. A linguagem foi deixando de ser experimentada como instrumento, 

mediação, representação da presença, para ser encarada como falta- de- ser. (PERRONE-

MOISÉS, 1982, p.93) 

Nos versos de Álvaro de Campos, sua angústia advém da busca incessante do 

próprio Eu. Neles a cidade de antigamente e de hoje conduzem o eu lírico a pensar numa 

infância que habita sua memória, onde a velha e nova Lisboa é paisagem  de vivências 

passadas e  lembranças que o afligem.  

Diante da modernidade, o sujeito poético ignora a verdade. Há uma vontade de 

estar sozinho na multidão. Quer, sem dúvida, marcar pela diferença e distingue-se em 

gestos de loucura por meio de palavras e pensamentos muito contraditórios que, são ditos 
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com persuasão e firmeza que nos faz parecer que o poeta é quase consciente do seu estado 

de desespero e loucura.  

        O mesmo sentimento de revolta visto no poema Lisboa Revisited (1923) se 

estende também ao poema Lisboa Revisited (1926 ):  

 

   Nada me prende a nada.    
   Quero cinqüenta coisas ao mesmo tempo.    
   Anseio com uma angústia de fome de carne    
   O que não sei que seja -    
   Definidamente pelo indefinido...      
   http://www.dominiopublico.gov.br   
 
    

Nos versos acima, notamos que a cidade incita o sujeito a atitudes grosseiras, 

levando-o a estado de insatisfação. O que se encontra nos versos acima é um sujeito lírico, 

frustrado e desiludido da vida, revê-se na sua cidade, tão fantasma como ele. O ambiente da 

cidade causa-lhe estranhamento, fragmentando-o e corroborando para a perda de 

identidade,  portanto o melhor é estar sozinho.  

Nos versos do poema Lisboa Revisited (1926), o eu lírico vai de encontro à ideia de 

coletividade de onde emana a semântica da revolta extremada, do isolamento absoluto. A 

cidade, o caos nela existente e o cotidiano tedioso o aborrecem em demasia, mas nas duas 

últimas estrofes há um anticlímax causado por imagens mnemônicas da Lisboa revisitada, 

da sua infância em que se sagram a plenitude da vida e uma verdade inenarrável agora 

estendida tal qual um retrato na sua memória. 

Diferentemente de Alberto Caeiro, o olhar de Álvaro de Campos nunca efetua 

uma relação harmoniosa do sujeito com o objeto. Naquele, a natureza é o elo de 

aproximação significativa do sujeito em relação ao cotidiano. Pelo olhar excessivamente 

exteriorizado que lança sobre a cidade, o sujeito futurista se fratura e se dispersa: pelo olhar 
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interiorizado, o sujeito saudoso só se vê como um ser perdido.  “No simples olhar do 

presente, o que se patenteia é a separação, a falta de elo entre o olhar e o ver, o ver e o ser 

visto, o ver a parte e compreender o todo‟‟. (PERRONE-MOISÉS, 1982, p.343) 

O eu lírico mostra-se, novamente, revoltado com a vida e seu cotidiano. A cidade, 

assim como no poema anterior, configura-se símbolo da agitação, turbulência, do 

deslocamento, da fragmentação do sujeito, da ausência amorosa, afetiva e identitária. Em 

estudo sobre a poesia de Charles Baudelaire na modernidade, Walter Benjamin traça o 

retrato da vida citadina: 

 

O próprio tumulto das ruas tem algo de repugnante, algo que revolta  
a natureza humana. Essas centenas de milhares de pessoas de todas as 
classes e situações, que se empurram umas às outras, não são todas seres 
humanos com as mesmas qualidades e aptidões com o mesmo interesse 
em serem felizes?... E, no entanto, passam correndo uns  pelos outros, 
como se não tivessem absolutamente nada em comum, nada a ver uns 
com os outros; e, no entanto o único acordo tácito entre eles é o de que 
cada um conserve o lado da calçada à sua direita pra que ambas as 
correntes da multidão, de sentidos oposto, não se detenham 
mutuamente; e, no entanto, não ocorre a ninguém conceder ao outro um 
olhar sequer. Essa indiferença brutal, esse isolamento invencível de cada 
individuo em seus interesses privados, avultam tanto mais repugnantes e 
ofensivos quanto mais esses indivíduos se 
comprimem num espaço exíguo. 
„Esse isolamento insensível de cada indivíduo em seus interesses 
privados‟, só aparentemente rompe-o o flâneur quando preenche o vazio, 
criado pelo seu próprio isolamento com os interesses, que toma 
emprestados, e inventa, de desconhecidos (1994, p. 54). 

 
 

Como podemos ver a cidade burguesa não pode ser vista como um todo 

harmônico, mas como uma organização repleta de fraturas nascidas nas próprias 

contradições sociais. Há, portanto, um pressuposto crítico à ideia de totalidade, associada à 

linearidade e à homogeneidade. Por isso, as fraturas são realidades mais verdadeiras que a 

leitura da cidade como um todo. Benjamin aposta no estudo dos fragmentos. Na Paris de 
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Walter Benjamin, há a escolha de sujeitos particulares e lugares particulares que se associam 

em suas perspectivas. Os olhares são perspectivas de verdade.  

Voltando ao poema Lisboa Revisited (1926), notamos a certeza anterior (em Lisboa 

Revisited (1923) de não querer nada, agora foi substituída pela ânsia de algo que não se sabe 

bem o que é. Um eu angustiado e desiludido.       

Aparece aqui a figura do Flanêur, um sujeito movido pelo movimento da cidade 

na qual se descortina um espírito arredio e fadado ao tédio tendo em vista que ele precisa 

de espaço para flanar nas ruas. O ambiente urbano é de isolamento e de buscas da 

identidade fragmentada pela vida moderna.  

No poema Tabacaria (2007, p.360) Campos deixa-se cair num pessimismo, 

marcado com um forte regresso das memórias da sua infância e a consciência de que ficou 

(e está) sozinho no mundo. 

O tema do poema é a dimensão da solidão interior face à vastidão do Universo 

exterior. O poema Tabacaria acaba por ser um símbolo que não tem valor próprio - 

verdadeiramente importante é que esse símbolo faz nascer em Campos à necessidade de 

analisar a sua própria existência face à existência da Tabacaria enquanto coisa fixa e real. 

 

Não sou nada. 
Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada. 
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 
[...] 
Ah, conheço-o; é o Esteves sem metafísica. 
(O Dono da Tabacaria chegou à porta.) 
Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. 
Acenou-me adeus, gritei-lhe Adeus ó Esteves!, e o universo 
Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o Dono da 
Tabacaria sorriu. 
http://www.dominiopublico.gov.br     
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Álvaro de Campos expressa aqui a angústia do homem moderno, que não 

encontra mais ponto de apoio para as suas inquietações e, por isso mesmo, se entrega ao 

desespero. Essa consciência da inutilidade de tudo leva Campos a sentir-se um exilado, um 

ser à parte em relação à humanidade. Ele imagina o mundo como se fosse um teatro, onde 

todos representam e o “eu” é o único que não sabe nem pode representar. No poema, a 

própria simbologia do quarto e da janela versus a rua e a Tabacaria, representa essa 

oposição entre o "dentro" e o "fora", uma oposição dialética que parte em busca de uma 

síntese de compreensão. 

 Ele é uma mente presa num quarto que olha a cidade no seu dia-a-dia por uma 

janela. Essa passagem é simples, mas ao mesmo tempo delicada. A simbologia marcante 

destas estrofes leva-nos à definição do "eu" de Campos enquanto ser só e abandonado à 

sua sorte. Ao transferir para metáforas reais os seus sentimentos, o poeta concretiza uma 

análise impossível através do raciocínio simples. Mas o que fica é, sobretudo, um sentido de 

oposição entre realidade (a rua, a Tabacaria) e irrealidade (a vida de Campos, o quarto). No 

simples olhar do presente, o que se patenteia é a separação, a falta de elo entre o olhar e o 

ver, o ver e o ser visto, o ver a parte e compreender o todo (PERRONE-

MOISÉS,1982,p.93).  

Os versos de Álvaro de Campos colocam frente a frente o eu-poético e o dono da 

tabacaria que representa o homem comum sem inquietações metafísicas. Ao vê-lo, o poeta 

experimenta uma sensação de desconforto e passa a ter a sensação da absoluta inutilidade 

de tudo, até da própria poesia.  
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CONSIDERACÕES FINAIS 

 

Levando-se em conta que Alberto Caeiro é poeta natural, podemos inferir que ele 

se pretende afinado com a natureza, como se estivesse perante ela sem nenhum 

pensamento, sem a lógica do homem citadino e civilizado. Busca ser poeta e nada mais, e 

“poeta puro‟‟, como se possível em face da natureza, ou seja, ser tão natural quanto ela.   

Para Caeiro, ver torna-se, assim, não só o seu método ( de poeta e de homem) 

como o seu ideal: ver para não pensar, ver para ser natural, ao captar imagens, sem a 

intervenção desfiguradora do pensamento. 

Em O Guardador de Rebanhos  situamos sua concepção de poeta e de vida . O eu 

quer- se identificado com o campo, despir-se das aderências intelectuais, tornando-se 

exclusivamente sensorial, à imagem e semelhança da natureza. Por isso prefere as flores, as 

fontes e as aves. Procura viver o presente sem grandes complicações, sem crises existenciais 

como sente Álvaro de Campos. 

Ao contrário, Álvaro de Campos sendo vanguardista, cosmopolita, futurista, 

exalta a civilização moderna e os valores do progresso. Expressa o desencanto do cotidiano 

citadino adotando o ponto de vista do homem da cidade. Seja porque engenheiro e poeta 

sensacionista ou engenheiro naval, seja porque voltado para a sua  circunstância, Álvaro de 

Campos é o poeta da modernidade, com todas as suas implicações, desde a apologia das 

máquinas até a fúria demolidora.O poeta cultiva  em seus  versos niilismo rebelde, 

explodindo de ódio, que a ocasional  calma apenas ressalta e alimenta.  

Sendo anti-caeiro, Álvaro de Campos é o poeta urbano por excelência, decorrente 

de sua arraigada modernidade. Para ele, a Natureza e a Cidade se confundem: “cidade é 
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natureza‟‟ os motores se afiguram” uma natureza tropical‟‟ (MOISÉS,1989, p.23). Poeta da 

cidade, Álvaro de Campos ama infinitamente o finito, deseja impossivelmente o possível.  

Assim, notamos um indivíduo regido pela melancolia, por uma ausência que o 

conduz a um fim incerto pautado numa fragmentação do seu ser cansado pela busca, 

tentativa de regresso a uma cidade agora apenas viva na sua memória. Por outro lado, a 

urbe é o reflexo do próprio estado nostálgico do poeta, uma vez que ambos foram 

sucumbidos pelo tempo, causando, dessa maneira, tumultos irreversíveis a esse flâneur de 

uma vida há muito aniquilada. 

Imerso no caos urbano, perfaz- se uma mente de graves especulações, de uma 

ausência, de um vácuo em si incapaz de ser preenchido, o que lhe impossibilita uma paz há 

muito inexistente. 
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O BARROCO AVESSO DAS COISAS: UMA DESCIDA AO INFERNO 

PSIQUIÁTRICO DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES 

 

Mariana Neto Silva Andrade1 

 

Considerações positivas acerca da qualidade ficcional de António Lobo Antunes, 

laureado autor contemporâneo da literatura portuguesa, são, nos tempos hodiernos, uma 

total, ou quase unanimidade, levando-se em conta tanto o reconhecido gabarito de sua 

escrita quanto a trajetória literária pelo autor percorrida e em consolidação já desde o final 

da década de 70, quando seu livro inicial, Memória de elefante, é apresentado ao público. 

Desde então, um certo estilo antuniano de escrita, uma correlação entre procedimentos 

estilísticos e abordagens temáticas, permeia as obras do autor, sobretudo seus romances, 

sendo exponencializado e, como um caleidoscópio que, embora mantenha as bases com 

que forma suas figuras, sempre apresenta uma combinação diversa e igualmente 

interessante, reinventado a cada produção. A atribuição – para alguns, entre eles Maria 

Alzira Seixo, tardia, pois que já era merecida há tempos – do Prêmio Camões, o maior em 

literaturas de língua portuguesa, a Lobo Antunes em 2007 veio coroar uma consagrada e 

extensa carreira, a qual não param de ser acrescidos novos livros, redigidos pelo romancista 

em velocidade quase que compulsiva. 

 Diante de tal panorama, é natural que se criem associações entre textos do autor, 

em uma tentativa não apenas de mapear-lhe a escrita, definindo seus traços característicos e 

procurando semelhanças e distinções entre um e outro trabalho, mas sobretudo de, nessa 

                                                           
1 Mestranda em Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da 
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mesma procura, deslindar e aprofundar os estudos literários que o englobam e cercam. 

Alguns têm indicado, na observação macro dos romances antunianos, determinadas fases 

pelas quais sua escrita deslizou, e, em tal grupo, destaco o trabalho empreendido por Ana 

Paula Arnaut, demarcando “ciclos” – como ela mesma os chama – símiles pelo enfoque 

dado a certas questões: como é, por exemplo, a chamada “tetralogia do poder”, iniciada por 

O manual dos inquisidores (1996) e que engloba, além deste, os subsequentes O esplendor de 

Portugal (1997), Exortação aos crocodilos (1999) e, por fim, Não entres tão depressa nessa noite 

escura (2000). Outras abordagens, embora evidentemente guardem pontos de contato com a 

proposta de Arnaut, podem apresentar uma ou outra concepção diferente acerca das 

chamadas fases antunianas, seja reposicionando as obras, redistribuindo-as de forma 

variada pelos segmentos sugeridos, ou mesmo propondo outros nomes de significação, 

renomeando e reclassificando as etapas pelas quais a ficção de Lobo Antunes se estruturou, 

ou ainda abolindo uma ou outra das categorias criadas para tentar enquadrar a obra de tal 

autor, por si só tão diversa e avessa, portanto, a catalogações que alcançam ser, 

costumeiramente, ora didáticas, ora limitadoras. Entretanto, sejam quais forem os critérios 

para classificação e distinção dos livros publicados após a tríade inicial do autor, é 

consensual haver, em relação a essas primeiras obras – respectivamente Memória de elefante, 

Conhecimento do inferno e Os cus de Judas –, uma concepção bastante semelhante. São, 

certamente, livros compostos por relatos que, quando se entrecruzam os de uma e outra 

obra, sugerem ter um mesmo protagonista. Essa personagem é, também, bastante próxima 

da vida civil de António Lobo Antunes, sabidamente um médico, de formação psiquiátrica, 

que atuou por cerca de vinte e sete meses na guerra colonial em território angolano – e a 

descrição, tão aplicável para o criador quanto para sua criatura, explicita o rótulo atribuído 
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aos primeiros textos como romances de conotação autobiográfica; não um relato fiel das 

experiências do autor, mas certamente um escrito marcado por sua própria experiência 

extraliterária. Por fim, a presença menos incisiva de certos traços de redação que 

comporão, em romances posteriores, o chamado estilo antuniano – e a talvez principal e 

mais visível diferença seja a oposição entre a subjetividade una das três primeiras obras e a 

multiplicidade, cada vez mais polifônica, encontrada nos textos seguintes –, unindo-se aos 

outros motivos supracitados, tem contribuído para uma profunda cisão, a partir de uma 

perspectiva macro da obra antuniana, entre Os cus de Judas, terceiro romance do autor, e 

Explicação aos pássaros, imediatamente posterior. 

 Embora a diferença entre os três iniciais romances, pertencentes a um primeiro 

momento ficcional do autor, e o seguimento da obra seja uma evidência, a separação entre 

um bloco e outro poderia sugerir um decréscimo da primeira etapa, como se os textos 

resultantes da época de formação autoral fossem obrigatoriamente inferiores aos 

elaborados mais adiante; leitura válida, mas qualitativamente não tão boa. E o leitor 

desavisado que assim pensasse certamente se surpreenderia ao folhear As flores do inferno e 

jardins suspensos, obra da estudiosa Maria Alzira Seixo, que funciona como volume 

sequencial do anterior – e famoso – Os romances de António Lobo Antunes. Analisando a 

totalidade dos romances antunianos, Seixo encontra entre eles um fio comum – e o 

romance fundamental, que inaugura e dita os motes pelos quais o restante da obra seguirá, 

é justamente Conhecimento do inferno, terceiro livro do autor. Flores e inferno são palavras-

chave, imagens recorrentes que conjugam beleza e barbárie, aludem à presença conjunta do 

lúdico e do infantil em um mundo marcado pelo grotesco. Ao comentar o enredo dessa 

obra, curiosamente, a teórica assinala, na ambientação do enredo, “(...) (n)esse avesso das 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2318 

 

coisas que o romance põe em prática, como um „mundo ao contrário‟ de índole barroca, 

com efeitos satíricos mas de segura índole moral.” (SEIXO, 2010, p. 38). 

 Mais adiante, a autora reforçará sua observação, ressaltando, claramente, que a 

escolha dos vocábulos avesso e barroco não foi ocasional ou fortuita. O romance, que tem 

boa parte de sua trama ambientada em um hospital psiquiátrico, está povoado de figuras 

grotescas – e o caráter distorcido encontra-se não somente nos pacientes, desequilibrados 

por seus transtornos, mas, e sobretudo, nos doutores, de quem, a certa altura, se passa a 

contestar a pretensa sabedoria médica e a sanidade; pêndulo que, supostamente fixo, 

qualificando um dos lados como o da normalidade, torna-o superior para julgar e clinicar 

os indivíduos que, rotulados pelo estigma da loucura, pertencem ao outro lado da 

dicotomia, e estão sob a vigilância daqueles. Em Conhecimento do inferno, o pêndulo 

frequentemente oscilará. Redimensionam-se os papéis de um e outro grupo, e os seres que 

sob o teto da instituição se gladiam 

 

fazem do  Hospital Miguel Bombarda o lugar de doença e morte e noite 
e aniquilamento e fantasmas que esbracejam e delas tentam libertar-se – 
pelo suicídio, pela fuga, por desvairos menores de escapismo, 
enganando, simulando, num inferno que é turbamulta confusa (onde se 
chega ao ponto de confundir o médico com o doente, num mundo que 
de repente fica às avessas – ou então é a própria loucura que dá o avesso 
do mundo) mas, sobretudo, lugar de suplícios, de ressonância mitológica 
e cristã. (Idem, p. 47) (grifo meu) 

 

 Interessa-me, sobretudo, o destaque que a autora dá à ideia de avesso, por ela 

relacionada a um perfil barroco de pensamento e escrita. Verdadeiramente, imiscuindo boa 

parte da teoria do conhecimento barroca, e refletindo-se na arte então praticada, a noção de 

inversão institui-se como condição primaz para o desenrolar de inúmeros procedimentos 
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culturais. A proposta desnorteadora do movimento mais transparece quanto em oposição 

ao correspondente anterior ela é comparada – sabidamente, a época renascentista. Sucessor 

do Renascimento, o Barroco promoverá a mudança de foco – e de olhar, e de percepção 

do mundo, consequentemente – fundamental para que sobre ela se assentem as bases 

daquilo que comporá a chamada índole barroca, tão bem diagnosticada por Seixo no 

romance antuniano. Entretanto, antes de identificar a presença de uma ou outra conotação 

na obra contemporânea, julgo importante analisar o que, exatamente, comporia o perfil 

barroco, ou como se poderia definir esse avesso que o demarca, relacionando-o com a ideia 

de inversão, a qual já se aludiu aqui. 

 Na tentativa de melhor compreendê-lo, lembro-me de outro autor teórico, cuja 

obra tem ajudado muitos estudiosos a apreenderem conceitos acerca do que seria o barroco 

– visto não só como um estilo de época, mas também como uma filosofia do pensamento, 

atemporal e encontrável em outros séculos além dos que correspondem a seu registro 

historicamente datado: na contemporaneidade, inclusive. Além da questão que obviamente 

se impõe em relação a uma teoria do pós-moderno, que aludiria, possivelmente, a um 

neobarroquismo, Affonso Romano de Sant'Anna – pois é este o teórico a quem me refiro 

– circulará pelas diferentes manifestações barrocas dos séculos XVII e parte do XVIII, 

demarcando, também, os traços do denominado barroco histórico, posterior ao 

Renascimento e com ele guardando uma relação ao mesmo tempo íntima e diversa. O 

ponto fulcral de diferenciação entre as duas correntes culturais e artísticas reside, para 

Sant'Anna, em um desvirtuamento do foco exato, uma profunda cisão entre o simétrico e o 

irregular, representados por duas figuras geométricas distintas, as quais se veem enunciadas 

em parte do título da obra: do quadrado à elipse. Na construção, quadrado é, obviamente, o 
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Renascimento e seu ponto de fuga fixo, sua regularidade arquitetônica e pictural, sua forte 

corrente humanista que suscita, a um só tempo, a supremacia do poder humano e, com 

este e através deste, um maior estabelecimento de certezas e convicções diante da vivência 

– a capacidade humana vai além da própria concepção que o indivíduo dela faz. Já a elipse, 

forma fugidia, guarda em si características diversas daquelas encontradas no quadrado – ou 

no círculo, oura imagem geométrica recorrentemente relacionada ao século XVI –, tais 

como: ao contrário desse, ela é assimétrica, alongada, e possui dois centros distintos, 

dispersando o olhar objetivo e focado. Elipse sugere irregularidade, assimetria, a 

bipolaridade de dois centros em convivência dual. Donde se vê que, para o barroco, nada é 

equilibrado, no sentido clássico de harmonia e perfeição elencado desde a era clássica e que 

os renascentistas recuperam com avidez. Seja nas volutas arquitetônicas, repetidas 

substancialmente nas construções, seja na excessividade dos adornos sacros, seja na 

profusão de figuras visíveis em um mesmo quadro, dispersando o foco do olhar para um 

suposto centro, já não existente, tudo no barroco sugere exagero, ou, para usar o termo 

cunhado por José António Maravall, extremosidade – o que, visto de forma negativa por 

alguns estudiosos, marcou a arte barroca, por muito tempo, pela alcunha de inferior, 

excêntrica e, até mesmo, kitsch. 

 Para visualizarmos concretamente como se dá a transição entre a simetria do 

quadrado e o alongamento da eclipse, Affonso Romano de Sant'Anna aludirá, logo no 

primeiro capítulo de seu livro, à famosa Praça de São Pedro, construção fundeada no 

Vaticano. Defronte a uma igreja cupular e encimada por figuras esculpidas, as quais 

representam entidades religiosas, a praça tem, no seu exato centro, um obelisco, e, em todo 

o seu entorno e marcando os limites geográficos que a delimitam, uma série de colunas 
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dóricas dispostas de modo a formar um círculo perfeito, embora não fechado – pois, a 

certo ponto do círculo, a igreja impede seu fechamento, enquanto, na posição equivalente e 

no outro extremo da praça, a série de colunas se abre para dar passagem aos frequentadores 

do local. O que rompe a simetria, trazendo o inegável traço barroco ao lugar, é o fato de 

haver, atrás das primeiras colunas, várias outras, ocultas pela primeira de cada fila, se as 

olharmos estando exatamente no centro da praça. É a movimentação do espectador que 

deslinda, na verdade, a existência de colunas superpostas, e a impressão simétrica do círculo 

se rompe pela sugestão elíptica visível no aparecer dessas outras. Construção majestosa e 

que demandou longo tempo, a Praça de São Pedro, primeiro gerida sob a égide do 

Renascimento, acabou alcançando os preceitos artísticos do consecutivo Barroco, e é por 

isso metáfora perfeita de quadrado e de elipse, conjugação interessante na qual os dois 

conceitos se veem. É o que o teórico nos dirá. 

 

Aqui se realiza concretamente uma metáfora que sintetiza a passagem do 
mundo renascentista para o cosmo barroco. Um privilegia o 
centramento; outro, o descentramento. Do ponto de vista renascentista, 
estando no centro do círculo, tudo parece ter uma ordem 
geometricamente perfeita. A visão cêntrica, o ponto de vista fixo, elide as 
colunas atrás das colunas. O universo esférico parece plano. Mas, ao se 
caminhar para fora do círculo, o movimento do corpo se transfere para 
os objetos e figuras do cenário. O que estava oculto, elidido, expõe-se. E 
o que era um círculo estático se transforma numa elipse em movimento. 
(SANT‟ANNA, 2000, p. 14). 

 

 Descentramento, palavra-chave suscitada pela elipse e a ela relacionada, é inversão. 

Inversão que pode ser arquitetural, se pensarmos na relativização das formas, na perda da 

simetria, no exagero. No entanto, e para além disso, o conceito se vê em todas as 

manifestações artísticas barrocas, impregnando o estilo e instituindo-se como característica 
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marcante, quiçá principal. Picturalmente, as distinções entre um pintor renascentista e um 

barroco são gritantes. Uma composição de Botticelli, com suas figuras harmonicamente 

desenhadas e dispostas na tela de modo a indicarem um evidente ponto central na pintura, 

para o qual todos os elementos da cena convergem, e que prende, assim, o olhar 

direcionado de quem contempla o quadro, em tudo difere das formas humanas alongadas 

de El Greco, do seu excesso de figuras representadas e de sua sobreposição de planos, 

impedindo a delimitação de um único foco em toda a obra, do jogo, produzido pelas tintas, 

entre claro e escuro, tão diverso das cores amenas do primeiro. Vê-se a inversão barroca 

em diferentes manifestações do período – que vão desde o teatro e a música até a 

jardinagem e o modo de organização citadino – e, assim sendo, a literatura não poderia se 

furtar de tal influência, estilisticamente, inclusive. O mesmo Sant'Anna proporá, no livro já 

mencionado, uma correlação entre a voluta, representação visual e arquitetônica próxima 

da eclipse e marca do movimento barroco, e a superposição de palavras e imagens pelo 

texto, gerando volutas textuais, construções de frases e ideias que, indo e vindo, 

espiralando-se, alcançam um resultado – não raro atribuindo ênfase e poder de persuasão; 

os sermões de Padre António Vieira, expoente da literatura barroca em língua portuguesa, 

são claro exemplo disso. Se a pedra, ou o mármore, são o material do escultor, e com esse 

o artista pode modelar o que era bruto até chegar ao ponto da representação bela, firme, 

rica de detalhes, a palavra será também o material bruto a partir do qual o escritor comporá 

seus arabescos. 

 Mas a inversão, quando entendida sob o prisma da relativização, também 

compreende uma subversão de conceitos, a quebra de paradigmas antes estratificados e 

aceitos como corretos, a imbricação de pólos aparentemente opostos, mas que podem se 
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aproximar, ou mesmo se mesclarem, até o ápice de trocarem seus papéis. Nesse jogo, 

também caracteristicamente barroco, nada é absoluto. Inverter, reverter, subverter são 

noções próprias de uma cultura que, tendo trocado o quadrado pela elipse, perdeu, nessa 

substituição, a referência central unificada. O mundo do homem barroco – seu cosmo, 

inclusive, pois é no início desse período que Kepler descobre a movimentação orbitária 

elíptica – não se pauta mais na simetria rígida que também traduzia, a seu modo, 

estabilidade e segurança; e é por isso que o indivíduo de tal tempo já não é mais tão seguro 

de si, de sua realidade e de suas capacidades. Na vivência em que as certezas se 

desintegram, o mundo é um teatro: uma permanente oscilação entre o ser e o parecer, na qual 

ora um, ora outro tomam a primazia, sem que haja, em instante algum, a certeza absoluta. 

O palco, lugar da representação e da exibição de uma certa ficcionalidade, será metáfora da 

relatividade encontrada no globo: como fundear convicções em um ambiente de 

falseamento? Nesse ínterim, mesmo a delimitação de uma fronteira entre o representado e 

o vivido já não será tão nítida quanto, a princípio, pareceria ser. 

 
O teatro: ilusão e realidade. 
O barroco: o ser e o parecer. 
O palco: espelho nem sempre simétrico funcionando como o 
theatrum mundi em escala reduzida. 
 
(...) 
 
Haveria simetria entre o que ocorre no palco e o que ocorre na 
realidade? O que é palco e o que é realidade? (Idem, p. 189) 
 

 É interessante notar que, curiosamente, em uma época na qual as questões da 

representação, tida aqui como falseamento, em oposição ao que seria o real, e as da dicotomia 

ser/parecer estiveram marcando profundamente a cultura e as linhas de pensamento, foi o 

teatro, forma maximizada de representação – e a ópera, que propiciava uma espécie de 
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teatro total, uma reunião das diferentes formas de arte, potencializando-as –, um dos 

modelos artísticos mais enriquecidos pela profusão de obras e, também, pela qualidade do 

que era então encenado. Muitas obras barrocas valeram-se de tal mote para sobre ele 

desenvolver sua própria linguagem, usando-o como temática. Há, em especial, uma peça, 

de autoria do dramaturgo espanhol Calderón de La Barca, que recebe o sugestivo título de 

La vida es sueño. Seu enredo pode ser assim resumidamente apresentado: temendo um 

presságio negativo, certo rei aprisiona seu filho, Sigismundo, em uma torre, para desse 

modo evitar a catástrofe à criança associada. Tendo vivido em reclusão desde a infância, 

Sigismundo de nada suspeita: crê que a realidade de sua cela é tudo o que existe, e sequer 

concebe a possibilidade de ser, na verdade, um príncipe, e herdeiro do trono real. Anos se 

passam, e, já em sua chegada velhice, o rei lembra-se do único descendente; decide, então, 

experimentá-lo, para ver como o jovem se comportaria na condição de soberano. Após 

mandar servir ao preso uma beberagem que o adormece, o rei faz com que conduzam 

Sigismundo ao palácio enquanto este está adormecido. Uma vez acordado, o antigo 

prisioneiro se deslumbra com a nova situação; entretanto, seu comportamento enquanto 

ocupante do trono é o pior possível, o que leva seu pai a valer-se do mesmo estratagema 

anterior para encaminhar o filho, novamente adormecido, ao cárcere. Despertando 

novamente em sua clausura, Sigismundo, extremamente confuso, não sabe se realmente 

viveu ou se apenas sonhou com o acontecido; refletindo acerca de sua condição, proferirá 

um dos mais famosos trechos da peça, e que elucida a escolha do título feita por Calderón: 

 
Que é a vida? Um frenesi. 
Que é a vida? Uma ilusão, 
uma sombra, uma ficção; 
o maior bem é tristonho, 
porque toda a vida é sonho, 
e os sonhos, sonhos são. (DE LA BARCA, 2009, p. 72) 
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 Dentre os países pelos quais a filosofia barroca se disseminou, a Espanha é aquele 

que melhor apreendeu seu espírito, e Calderón um fidedigno representante de sua 

dramaturgia, o que incita Walter Benjamin, em seu estudo sobre o drama barroco, a 

comentar, acerca da produção daquele, que 

É em Calderón que podemos estudar a forma artística do drama 
barroco em sua versão mais acabada. Sua validade exemplar, tanto 
no nível da palavra como do objeto, deriva, entre outros fatores, 
da exatidão com que se harmonizam a dimensão da Trauer e da 
Spiel. (BENJAMIN, 1984, p. 105) 

 

 Trauer e Spiel: jogo e luto; a combinação incisiva entre o lúdico e o denso. Ainda que 

dotada de toques divertidos, permeada por cenas que exploram o caráter cômico advindo 

da frequente confusão do protagonista quanto ao lugar que ocupa e à realidade que vive, a 

peça não se furta à reflexão, a qual “é para o drama de Calderón o que é a voluta para a 

arquitetura da época” (Idem, p. 106). A condição ora restrita de Sigismundo, limitado ao 

espaço de sua cela, e ora totalmente autônoma, elevado ao status de mandante em todo um 

reino, são o cenário costurado por Calderón para voltear, ir e vir, e, à semelhança da voluta 

arquitetônica, uma constante nas construções do período barroco, permear sua ficção pelo 

prisma da reflexão nela embutida. O autor não apenas promoverá a dualidade entre o que 

parece ser e o que de fato é: reelaborando o próprio conceito de uma e outra coisa, a 

princípio distintos, ele os aproximará e, até mesmo, fundirá, invertendo valores e papéis e, 

por extensão, relativizando o que é aparentemente estabelecido. Mediante os olhos de 

Sigismundo, qual das perspectivas realmente lhe aconteceu: a da prisão ou a do reinado? 

Teria sido o controle do reino apenas um sonho fugidio, ou uma verdade sobre a qual era 
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possível se obter certeza? Quando lemos a continuação da peça, vemos que a validade de 

uma ou outra opção permanecerá, até certo ponto da narrativa, discutível. Descoberta a 

verdade sobre o prisioneiro e sua condição nobre, o povo dirige-se até a torre onde ele é 

trancafiado e exige sua libertação. Ao saber da verdade sobre sua origem, Sigismundo dela 

discorda, e a relativiza. 

Que é isto, oh céu?! Queres que eu sonhe outra vez grandezas que 
o tempo há de desfazer? Queres que veja outra vez entre ideias e 
sombras vacilantes a majestade e a pompa varridas pelo vento? (...) 
Não quero o poder fingido, não quero pompas fantásticas, ilusões 
inúteis. Já vos conheço, e sei que é o que acontece com quantos 
sonham. Mas para mim acabaram as ilusões; estou acordado, sei 
muito bem que a vida é sonho. (DE LA BARCA, 2009, p. 75-76). 

 

 No final da peça, Sigismundo é restituído ao lugar de príncipe, após decidir agir 

com temperança e dignidade, provando ser merecedor de seu posto. Entretanto, o 

processo de descoberta empreendido pelo infante, e a discussão aí gerada acerca das 

fronteiras entre conceitos duais e opostos, é o grande mérito da peça, mais do que seu 

desfecho. E é a partir da obra teatral que se pode assimilar outros pontos de duplicidade 

sobre os quais se assenta a teoria barroca, pois, se a relativização entre ser e parecer é 

própria dela, também outras dicotomias a princípio estanques são redimensionadas no 

período, como as fronteiras entre loucura e racionalidade – e aqui chegamos a Conhecimento do 

inferno, o terceiro romance antuniano. 

 Compondo uma espécie de trilogia, não instituída pelo autor, mas assim encarada, 

de modo consensual, por muitos especialistas, os iniciais Memória de elefante, Os cus de Judas e 

Conhecimento do inferno têm recebido atribuições semelhantes por parte de seus leitores. Ana 

Paula Arnaut enquadrará as três obras no chamado ciclo da aprendizagem, marcado, a um 
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só tempo, pelo traço temático autobiográfico e pelas primeiras experimentações literárias 

empreendidas por Lobo Antunes, as quais seriam mais amadurecidas e exploradas em 

obras subsequentes. Maria Alzira Seixo também fará a separação do primeiro bloco, 

denominando-o, porém como a fase dos “romances de base autobiográfica”, e, 

encontrando certo fio condutor entre as obras, destacando o enfoque próprio de cada um. 

Se Memória de elefante retratará o “quotidiano sofrido de jovem inadaptado”, enquadrando a 

falência das relações familiares, a saber, o casamento – topos que se verificará em muitos 

outros romances posteriores, irradiando-se também na conjugação pai/filho e nos contatos 

filiais; e Os cus de Judas é impregnado pela “rememoração obsessiva da guerra colonial”, 

lutada por soldados totalmente distantes dos interesses daqueles a quem o narrador 

chamará de senhores da guerra; Conhecimento do inferno, fechando a tríade, mostrará esse 

mesmo indivíduo, esse “narrador regressado da guerra”, que recupera uma vivência 

cotidiana enquanto psiquiatra do Hospital Miguel Bombarda – sanatório que realmente 

existe e no qual António Lobo Antunes desempenhou a medicina por muitos anos, mais 

um elo biográfico –, encontrando, porém, uma realidade continuamente opressiva (SEIXO, 

2010, p. 46); e aqui cabem algumas considerações acerca do título da obra, tão pitoresco. 

Ironicamente, o autor escolhe, para epígrafe de sua obra, um trecho de certa crítica literária 

que, trazendo também a expressão conhecimento do inferno, discorrerá, contudo, acerca do 

caráter desnecessário de uma literatura que desperte a atenção do leitor para uma 

perplexidade precursora da inércia, da falta de reação e de esforços práticos. É possível que 

a expressão encontrada em tal citação tenha sido a inspiradora do título romanesco; mas 

Lobo Antunes escolheu empregá-la como epígrafe em uma atitude deliberadamente irônica 

e provocativa. O excerto, retirado do The Quartely Review, na data de 1860, começa com 
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um sugestivo nós, o que poderia subentender a inclusão do autor, seletor de tal trecho, em 

uma dada opinião coletiva; mas, por outro lado, a primeira pessoa do plural reforça ainda 

mais a ironia vinda de um escritor que, na epígrafe, professa a inconveniência de uma 

literatura catártica, para segui-la com um longo relato no qual cenas do grotesco e das 

subversões de um sanatório são inegavelmente chocantes diante dos olhos do leitor. A 

epígrafe dirá que 

 

Nós não acreditamos que qualquer finalidade boa possa ser 
efetuada por ficções que ocupam a mente com vícios, aflições e 
crimes imaginários, ou que os ensinam... em vez de se empenhar 
com o cumprimento do dever simples e ordinário... alvejar a 
garantia de superioridade, ao criar para si perplexidades fantasiosas 
e incompreensíveis. Ao contrário, acreditamos que o efeito de tais 
ficções tende a tornar aqueles que caem sob sua influência 
incapazes de esforços práticos... ao invadir as mentes, que 
deveriam ser protegidas de impureza, com o conhecimento 
desnecessário do inferno. 2 

 

 Mesmo após a leitura dessa citação inicial, instigante e anunciadora de certa 

intenção autoral, ainda que reversa aos próprios preceitos que a epígrafe prega, certa dúvida 

poderia ainda permanecer, suscitada pela força que o título traz. Que revelação subvertida 

seria essa, que inferno esperava o narrador no retorno a Portugal, após as agruras de uma 

guerra especialmente violenta? Há mesmo um inferno maior, possível, em uma época que 

supostamente deveria ser melhor, significar retorno e esperança, no pós-guerra? Logo ao 

final do primeiro capítulo, já nos é dado saber, pelas palavras do próprio. 

Em 1973, eu regressara da guerra e sabia de feridos, do latir de 
gemidos na picada, de explosões, de tiros, de minas, de ventres 
esquartejados pela explosão das armadilhas, sabia de prisioneiros e 
de bebés assassinados, sabia do sangue derramado e da saudade, 

                                                           
2
 A epígrafe encontra-se, evidentemente, no livro estudado, Conhecimento do inferno, e não é paginada. 
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mas fora-me poupado o conhecimento do inferno. (ANTUNES, 2009, p. 
13) (grifo meu) 

 

 Último livro da tríade, posterior não só na ordem de sua publicação mas também 

na linha cronológica encontrável na sucessão das narrativas, vividas, conforme já dito, pelo 

mesmo protagonista, Conhecimento do inferno se apresenta, desde as primeiras páginas, como 

aquele que levará as cenas e descrições nele relatadas ao nível mais abjeto, a ponto de 

suplantar a dolorida recordação de um casamento em falência no Memória de elefante, e as 

lembranças dos despedaçamentos e torturas que povoam a trama em Os cus de Judas.  E o 

inferno do pós-guerra reside em Lisboa, no Hospital Miguel Bombarda, principal palco – e 

lembremo-nos da relevância que a imagem do palco, enquanto espaço de representação e 

de construção de uma outra realidade tem para o universo barroco – do inferno antuniano. 

A ação do romance se desenrolará em dois planos superpostos; um, o que equivaleria ao 

tempo imediato, ao instante da narrativa, e que compreende uma viagem de carro 

empreendida pelo protagonista desde a Quinta da Balaia, localizada ao sul de Portugal, até 

Lisboa, cidade onde ficam sua residência e o sanatório em que ele está empregado. O 

percurso, que é concretamente possível de ser feito, e estimado em seis horas de duração, 

será entrecortado por um segundo plano, resgatado pela memória do narrador, e que 

envolverá as lembranças a respeito da vivência enquanto médico do hospital. Superpor um 

plano norteador, espécie de eixo principal da trama, a outros, notadamente recuperados por 

um discurso memorialístico, será mais uma das características desenvolvidas por Lobo 

Antunes em sua trajetória de ficcionista, encontrada em muitos outros textos além dos três 

iniciais; aqui, as memórias evocadas por esse segundo plano serão próprias do grotesco, do 

abjeto, mas também, predominando sobre o aspecto de repulsa e abandono dos pacientes, 
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há uma profunda inversão, uma discussão acerca dos limites do que é normal e do que é 

distorcido, na qual os homens e mulheres de jaleco são, em certa medida, mais loucos do 

que seus clinicados. A relativização que coopera para o desvendar de um certo lado avesso, 

do contrário daquilo que é supostamente natural, permeia o romance, e daí explica-se, 

portanto, a “índole barroca”, demonstradora do “avesso das coisas”, que Maria Alzira 

Seixo ressaltou em seu As flores do inferno. Tal avesso já se mostra antes mesmo do sanatório 

ser enquadrado; remonta a um ponto temporal anterior, no plano superposto da narrativa, 

quando a personagem recorda-se da sua opção pela medicina psiquiátrica. Ao se recordar 

da reação das pessoas próximas diante de sua escolha, vê apenas posturas dissonantes do 

ideal apoio que ele imaginava: um tutor ironiza o lugar nobre da psiquiatria no ramo das 

especialidades médicas; o pai desmistifica-a como sendo uma ciência sem embasamento e 

eficácia clínica; e, por fim, um amigo lança um axioma verdadeiramente relativizador. 

 

– Não, não diga – pediu ele ao assistente que tocava o botão da 
campainha na parede para chamar o enfermeiro – não seguiu 
dentista porque a Psiquiatria é a mais nobre das especialidades 
médicas. 

– A psiquiatria é uma treta – afirmou o pai. – Não tem bases 
científicas, o diagnóstico não interessa e o tratamento é sempre o 
mesmo. 

– Já reparaste – perguntou o amigo – que os psiquiatras são 
malucos sem graça? (Idem, p. 50) 

 

 Cabe lembrar que a loucura, tema que, por seu raio misterioso e, até certo ponto, 

incompreensível, mediante a análise sistemática de uma mente sã, é um dos tópicos pelos 

quais o barroco demonstrou maior preferência. E é bastante cabível que assim seja em uma 

cultura que, marcada pela elipse e pelo consequente descentramento, privilegiará tudo o 
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que é irregular, extremo, variado, longe da simetria renascentista anterior, a qual evocava, 

por seu equilíbrio, estabilidade e certezas. A cultura do barroco, estimulada tanto por 

descobertas científicas desconcertantes e desestabilizadoras de dogmas já de há muito 

conservados – as anotações de Copérnico e de Kepler acerca do Sistema Solar são claro 

exemplo disso – quanto por uma movimentação histórica conturbada, seja pelas frequentes 

guerras, seja pela assolação de pestes, reside muito mais na fronteira do duvidoso, do 

incerto, desacreditando os paradigmas a ponto de discuti-los e até subvertê-los, como é o 

caso de inúmeras obras artísticas, dentre elas La vida es sueño, a já citada peça de Calderón. 

O descentramento, a perda de estabilidade que a nova proposta elíptica carrega, indicia uma 

certa predileção barroca pelo excêntrico, diferencial, não tão regular; e as visões de mundo 

resultantes de tal comportamento são múltiplas. José António Maravall destacará algumas 

perspectivas bastante marcantes no universo barroco, quando este encara a si próprio: há o 

já mencionado theatrum mundi, a incerteza acerca da vivência e dos limites entre real e 

fantasioso. Lobo Antunes, em certa medida, flerta com esse conceito, ao apresentar, logo 

na primeira passagem do livro e durante vários outros momentos, um cenário que é 

desmontável, falseado, como os teatrais, e no qual as pessoas habitam, mal se apercebendo da 

dissonância que as cerca: 

O mar do Algarve é feito de cartão como nos cenários de teatro e 
os ingleses não percebem: estendem conscienciosamente as 
toalhas na serradura da areia, protegem-se com óculos escuros do 
sol de papel, (...) e acabam por ancorar ao fim da tarde em 
esplanadas postiças, onde servem bebidas inventadas em copos 
que não existem, as quais deixam na boca o sabor sem gosto dos 
uísques fornecidos aos figurantes durante os dramas da televisão. 
(Idem, p. 9) 
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 Outra das perspectivas, porém, quanto ao enfoque da realidade objetiva, reside em 

um axioma também apontado por Maravall: o mundo como loucura – lugar incompreensível, 

ditado por princípios distópicos, mas, ainda assim, fascinante pela irregularidade. Nesse 

ínterim, logo aludimos a Elogio da loucura, de Erasmo de Roterdam, obra curiosa na qual a 

própria Loucura, personificada, toma a palavra para de certo modo se defender e, para 

além disso, valorizar seu próprio papel enquanto ressignificadora do real, o qual não é mais 

absoluto – pois o olhar enviesado da loucura não significaria, obrigatoriamente, um olhar 

equivocado: ao inverso. Conhecimento do inferno enquadra-se nesse ângulo, explorando-o a 

ponto de subverter o pórtico que divide loucura e racionalidade; não só destacando o lugar 

dos indivíduos enlouquecidos como também desvirtuando o caráter doentio de seus 

distúrbios, deslocando o rótulo de insanidade dos pacientes para os doutores. Sob o olhar 

do protagonista, durante uma conferência médica, o distúrbio alheio passa a ser o deles 

próprios, médicos, e também o dele, narrador, que enlouquece no convívio castrador com 

os colegas. 

O cheiro ia e vinha na sala mas os psiquiatras suportavam 
corajosamente sem pestanejar, sem mudar de expressão, o cheiro 
dos outros, a loucura dos outros, o desespero, a ansiedade, a 
agonia e o medo dos outros. 

– Informo que vocês estão loucos – apeteceu-me dizer em voz 
alta. – Informo que tudo isto, esta reunião, este asilo, esta merda 
científica são a prova acabada da vossa estupidez, da vossa 
inutilidade, da vossa loucura, informo que estou a enlouquecer 
com vocês e quero que me levem daqui antes que me torne numa 
camisa de dormir de algodão recheada de pastilhas, a vaguear aos 
domingos de manhã pelas jaulas do Jardim Zoológico. (Idem, p. 
79-80) 

 

 Construção semelhante ocorre quando, em determinada ocasião, o narrador precisa 

ir até seu local de trabalho, para resolver um problema pontual, e, por não se tratar de seu 
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horário costumeiro no serviço, ele para lá se dirige acompanhado da filha. O receio infantil 

de entrar no sanatório, manifesto pela criança, fará o pai deslocar seu olhar por toda a 

aparência do hospital, encontrando, nele, não o aspecto repulsivo que se esperaria, mas 

certo conforto familiar sugerido pelo odor das refeições, há pouco ali feitas. A fagulha que 

romperá a estabilidade tranquila será a risada de uma das psiquiatras, ironicamente chamada 

pelo narrador de “égua normanda” – e o eco grosseiro e agressivo de seu riso agride o 

ambiente equilibrado; expressão carnívora, animalesca, desumanizada, que revela um 

estranho deleite, é a nota dissonante que leva o pai a, em sua próxima frase à filha, 

desvirtuar mais uma vez posições outrora estanques: o medo se origina não dos doentes, 

mas dos psiquiatras. 

– Não quero entrar no hospital – disse a minha filha a apertar 
contra o meu ventre os caracóis assustados do cabelo –, não quero 
entrar no hospital porque tenho medo dos doentes. 

Pela porta aberta vi deslizar no corredor as panelas de alumínio do 
almoço, a oscilarem numa espécie de carrinho de rodas que um 
servente zarolho, curvado como um arco, empurrava como uma 
charrua difícil. O perfume da comida, quente e húmido, penetrou-
me as narinas da sua doçura fatigada. Um tilintar de talheres 
vibrava ao longe. Uma absurda atmosfera familiar, um 
entorpecimento agradável, um sonolento cansaço principiava a 
invadir-me por dentro, a insinuar-se-me no corpo em repouso, 
quando a gargalhada da égua normanda rebentou de súbito, por 
detrás de mim, numa explosão carnívora, quase brutal, de júbilo. 

– Tenho muito mais medo dos psiquiatras – respondi-lhe. (Idem, 
p. 86).  

 

 Poder-se-ia dizer, sem que a afirmação se tornasse exagerada ou mesmo 

equivocada, que Conhecimento do inferno é, do primeiro ciclo do autor, o livro que melhor 

representa a anulação dos pré-conceitos: subvertem-se as noções do que é racional e do 

que foge à normalidade, a tal ponto que a psiquiatria, enquanto ciência, é desmistificada, e 
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os lugares absolutos – e opostos – de médicos e pacientes são mesclados e até invertidos. E 

é nisso que reside a “índole barroca” demarcada por Seixo. Se é certo que a cultura do 

pensamento barroca manifesta certa predileção pelo desarranjo, pelo inverso, pelo avesso – 

lembremo-nos, também, do “desconcerto do mundo”, temática maneirista que o barroco 

herda –, é ao retratar pacientes psiquiátricos cuja racionalidade é apontada como superior à 

dos médicos que os clinicam; ao julgar que os doutores é que deveriam ser examinados; ao 

criticar incisivamente  psiquiatria; ao apontar o prazer mórbido no desfrutar da loucura 

alheia, manifesto no riso de uma psiquiatra; que Lobo Antunes inverte papéis, reposiciona 

sujeitos, e barrocamente constrói seu inferno. 
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AS VIAGENS DE CARLOS FRADIQUE MENDES: ENTRE CRUZAMENTOS E 

HIBRIDIZAÇÕES 

 

Mariana Aparecida de Carvalho* 

 
Tirada desse contexto a personagem de Eça de Queiroz 
adquire, no romance angolano, uma feição híbrida, ainda 
que não tenha sido alterada a cor de sua pele. [...] Fradique 
é, sem dúvida, a representação do homem itinerante, do 
curioso que perscruta as diferentes culturas com o olhar 
característico do viajante interessado. (Maria Nazareth 
Soares Fonseca - Fradique Mendes nas rotas do Atlântico 
Negro) 

 

O romance epistolar Nação Crioula – a correspondência secreta de Fradique Mendes 

(2002)1, do angolano José Eduardo Agualusa, é uma obra que bem ilustra a temática 

“Viagem, Fronteiras e Deslocamentos”, por nos permitir refletir sobre questões acerca da 

flexibilidade das fronteiras e da problemática da construção identitária. Isso sobretudo pelo 

fato de a obra encenar a construção da identidade lusófona, ao abordar questões que 

tornam próximos Angola, Brasil e Portugal, não apenas com relação à língua comum, mas 

também no que tange à colonização portuguesa perpetrada em Angola e Brasil e o tráfico 

negreiro entre estas duas colônias portuguesas. 

Tomamos o missivista de Nação Crioula a fim de ilustrarmos, através de suas 

constantes viagens, como estes deslocamentos possibilitam determinadas identificações 

com sistemas de representações simbólicas variadas. Nos detemos, principalmente, na 

investigação de certos cruzamentos e hibridizações2 decorrentes desse contato entre 

culturas e do trânsito entre seus membros – seja algo imposto, como no sistema colonial, 
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seja algo que perpassa o sentimento de solidariedade decorrente do partilhar de ideais e de 

um posicionamento sociopolítico comum. 

O poeta português Carlos Fradique Mendes, criado por um grupo de intelectuais 

portugueses, sendo os principais Eça de Queiroz, Antero de Quental e Ramalho Ortigão 

(O Cenáculo), é apresentado ao público, pela primeira vez, em um número do jornal 

Revolução de Setembro de 1867, como autor de poesias reunidas em folhetim sob o título 

Lapidárias. Neste mesmo jornal, a partir de 29 de agosto de 1869, Fradique passa a assinar e 

publicar cartas em que analisa, criticamente, a sociedade portuguesa oitocentista. Em 1870 

o mesmo Fradique Mendes reaparece como personagem em Mistério da Estrada de Sintra, 

novela de autoria de Ramalho Ortigão e Eça de Queiroz e no ano de 1900 suas cartas são 

recolhidas e publicadas em forma de romance sob o título A correspondência de Fradique 

Mendes3. 

Nas notas finais de uma das edições da obra de Eça, Helena Cidade Moura 

apresenta Fradique como 

 

um personagem de vida requintada e elevada: ar asiático, viajante 
apaixonado pelo mundo, íntimo de imperadores que o citam, filósofo de 
boulevard, criador de frases-sínteses, artista e desportista, conversador 
encantador e poeta romântico, amigo de Baudelaire, de cujo talento, 
olhar e maneira de vestir participava4.  

 

Tal citação nos leva a perceber que o nome do missivista não é utilizado somente 

para encobrir identidades, como acontece com os pseudônimos, mas Fradique é uma 

espécie de porta-voz do grupo que o criou, bem como de toda uma geração. Deve-se a isso 

o fato de muitos estudiosos tomarem o missivista como uma espécie de heterônimo 

coletivo. Há por trás do signo Carlos Fradique Mendes uma personalidade e características 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2337 

 

próprias, que em suas correspondências ficam evidentes, sobretudo no que diz respeito ao 

fato de ser um viajante apaixonado pelo mundo – “um touriste de fato de linho branco [que 

parte] em busca de exotismo e [de] emoções fortes”5. 

As viagens de Fradique não se restringem apenas a cruzar fronteiras geográficas, 

uma vez que o missivista oitocentista viaja, também, através do tempo, marcado 

cronologicamente, visto que, quase cem anos após sua correspondência ter sido reunida e 

publicada em forma de romance, Fradique ressurge em novo contexto, a partir do qual 

relata suas aventuras desconhecidas até então. 

Em 1997 Fradique é retomado por José Eduardo Agualusa e inserido em um novo 

contexto, para assinar as missivas que compõem Nação Crioula – a correspondência secreta de 

Fradique Mendes. Segundo Agualusa, o Fradique Mendes queiroziano é um personagem que 

não se fecha para o outro e foi justamente essa abertura que o motivou a escolhê-lo como 

protagonista de seu romance epistolar – uma maneira de homenagear Eça de Queiroz e de 

retomar um personagem missivista europeu que pudesse se abrir ao desconhecido e viver a 

trama criada por ele. A homenagem de Agualusa a Eça de Queiroz não se restringiu apenas 

ao fato de ter retomado um personagem do escritor português, mas tem seu grau maior na 

inserção do próprio Eça em Nação Crioula, como um personagem com o qual Fradique se 

corresponde – um exemplo fascinante de diálogo entre criador e criatura. 

As cartas de Nação Crioula, ao serem escritas tendo por base os acontecimentos 

dados no contexto do século XIX, refletem o colonialismo em Angola, a escravidão no 

Brasil, o tráfico negreiro entre estes dois países e narram, também, a história de amor entre 

o português Carlos Fradique Mendes e a ex-escrava angolana Ana Olímpia, que possui 

importante papel no interior da obra. Das vinte e seis cartas que compõem Nação Crioula, as 
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primeiras vinte e cinco são assinadas por Fradique Mendes, porém, a carta que fecha a obra 

é assinada por Ana Olímpia e remetida a Eça-personagem, em resposta à carta anterior que 

o escritor português remeteu à ex-escrava6. Nesta missiva fica evidente que o Eça ficcional 

havia entrado em contato com Ana Olímpia a fim de obter autorização para publicar a 

correspondência de Fradique, bem como para solicitar as cartas que o missivista havia lhe 

enviado, de modo a virem a compor a obra epistolográfica que Eça-personagem pretendia 

publicar. 

Neste sentido, Ana Olímpia detém em suas mãos a possibilidade de a 

correspondência secreta de Fradique Mendes vir a ser ou não publicada. Porém, mesmo 

que inicialmente tenha proibido a publicação das missivas de Fradique, Eça ignorou sua 

proibição e publicou tal correspondência no jornal Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, o 

que, de início, revoltou Ana Olímpia, assim como afirma na carta que encerra Nação Crioula: 

Exmo. Senhor, Receio que já não se recorde de mim. Em 1888 recebi 
uma carta sua informando-me que tencionava publicar em livro a 
correspondência de Carlos Fradique Mendes, e perguntando-me se eu o 
podia ajudar nessa tarefa. Era, dizia V. „uma forma de homenagear o português 
mais interessante do século XIX‟ e era também um acto de patriotismo, „pois 
nos tempos incertos e amargos que vão, Portugueses destes não podem ficar para 
sempre esquecidos, longe, sob a mudez de um mármore’. Respondi-lhe que 
acreditava ser desejo de Carlos manter-se morto depois de morto, longe, 
sob a mudez de um mármore. Poucos meses depois, ao folhear a Gazeta 
de Notícias, do Rio de Janeiro, soube que V. tinha decidido ignorar a 
minha opinião. Fez bem. Na altura, é certo, revoltei-me [...] Passaram-se 
os anos, envelheci e pouco a pouco comecei a compreender que V. tinha 
razão. Fradique nãos nos pertence, a nós que o amamos, da mesma 
forma que o céu não pertence às aves. As suas cartas [de Fradique] 
podem ser lidas como os capítulos de um inesgotável romance, ou de 
vários romances, e, nessa perspectiva, são pertença da humanidade. 
Aquelas que agora lhe envio não é a história da minha vida. É a história 
da minha vida contada por Fradique Mendes. Conseguirá V. 
compreender a diferença?7 
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Ainda que tenha se revoltado, Ana autoriza a publicação, principalmente por ver a 

correspondência de Fradique como pertença da humanidade, sobretudo pelo que o 

missivista expunha em suas cartas. 

De acordo com Maria Nazareth Soares Fonseca, 

 
o romance de Agualusa, ao exibir um processo de invenção tão válido 
quanto o texto de que se apropria, é também testemunho de outros 
modos de se registrar o mundo e é com a intenção de brincar com a 
história e com a literatura de feição nacionalista que o romance coloca-se 
no limite entre invenção e registro8. 

 

Assim, é possível lermos Nação Crioula como sendo uma metaficção historiográfica, 

termo cunhado por Linda Hutcheon para designar a obra ficcional que se volta para o 

passado não para recontá-lo como reconstituição, mas para reconstruí-lo com base no que 

poderia ter acontecido, sob um viés crítico. De acordo com Hutcheon, a narrativa ficcional, 

permeada por fatos históricos, não reflete e nem reproduz a realidade tal qual ela se 

apresenta diante de nós, pois “na metaficção historiográfica não há nenhuma pretensão de 

mímesis simplista. Em vez disso, a ficção é apresentada como mais um entre os discursos 

pelos quais elaboramos nossas versões da realidade”9. 

Toda obra metaficcional é por excelência intertextual, daí a possibilidade de 

tomarmos Nação Crioula – a correspondência secreta de Fradique Mendes como uma paródia 

deliberada de A correspondência de Fradique Mendes. Segundo Graça Paulino, a paródia pode 

ser compreendida como “uma forma de apropriação que em lugar de endossar o modelo 

retomado, rompe com ele sutil ou abertamente”10. A obra de Agualusa, ao retomar o 

missivista oitocentista e todo o contexto que cercava sua vida na obra de Eça, subverte a 

ordem, dando origem a uma nova obra, em que estão presentes discussões dentre as quais 
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pode-se destacar a relacionada à (re) construção da identidade nacional possibilitada por 

mecanismos paródicos. 

Nação Crioula não é um romance sobre a história de Angola, mas a presença do 

discurso historiográfico, de datas emblemáticas e de personagens históricos são utilizados 

por Agualusa como ponto de partida para compor sua obra metaficcional, em que 

mecanismos paródicos possibilitam certos questionamentos críticos acerca do modo como 

a sociedade se organizava no Oitocentos, principalmente com relação ao colonialismo e ao 

tráfico negreiro através do Atlântico. Não é sem motivo que a carta que abre Nação Crioula 

é datada de 1868, ano em que Marquês Sá da Bandeira decretou a abolição da escravatura 

nas colônias portuguesas, mesmo que sua prática ainda tenha perdurado por alguns anos. 

Também não é sem motivo que a última carta assinada por Fradique e enviada a Eça-

personagem date de 1888, ano da abolição da escravidão no Brasil. Vale salientar que é 

nesta carta que o missivista tece várias considerações críticas acerca do império lusitano e 

de sua “proliferação” pelo mundo. 

Pode-se pensar que, ao retomar um personagem da literatura canônica portuguesa 

para assinar as missivas de seu romance, Agualusa estivesse, metonimicamente, dando voz 

ao colonizador. Um viés de leitura possível é o de que todo o romance é construído com 

base na ironia, propiciada, sobretudo, por a obra poder ser lida como metaficção 

historiográfica, construída através de elementos paródicos. Ao dar voz a Fradique, 

Agualusa constrói uma obra em que é latente a presença de críticas ao colonialismo 

português e ao tráfico negreiro. 

Em uma das cartas que Fradique remete a sua madrinha fica evidente seu 

posicionamento diante da colonização. Para Arcénio Filho, personagem que hospeda 
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Fradique em sua casa: “os pretos do mato constituem grande obstáculo à rápida 

transformação de Angola num país moderno uma vez que não têm sequer uma ideia de 

Estado, recusam-se a falar português e permanecem cativos de toda a espécie de crenças e 

superstições”11. Irônico, Fradique responde: 

 
Os ingleses, franceses e alemães também se recusam a falar português. 
[...] qual a diferença, afinal, entre um manipanso cravejado de duros 
pregos e a estatueta de um homem pregado numa cruz? Antes de forçar 
um africano a trocar as peles de leopardo por uma casaca de Poole, ou a 
calçar umas botinas do Malmstrom, seria melhor procurar compreender 
o mundo em que ele vive e sua filosofia12. 

 

Em carta enviada a Eça-personagem, Fradique nega um pedido do amigo e se 

justifica: 

 
Meu querido José Maria. A minha resposta é não. Não, não posso 
escrever para a tua revista [Revista de Portugal] um artigo sobre „A 
situação Actual de Portugal em África‟. E muito rapidamente, porque já 
te vejo irado a puxar da pistola, explico porquê. Receio, meu bom amigo, 
não ser do interesse de Portugal que o mundo conheça a presente 
situação das nossas colônias. Nós, portugueses, estamos em África por 
esquecimento: esquecimento do nosso governo e esquecimento dos 
governos das grandes potências [...] A nossa presença em África não 
obedece a um princípio, a uma ideia, e nem parece ter outro fim que não 
seja o saque dos africanos. O que nós colonizamos? O Brasil, dir-me-ás 
tu. Nem isso. Colonizamos o Brasil com os escravos que fomos buscar a 
África, fizemos filhos com eles, e depois o Brasil colonizou-se a si 
próprio. Ao longo de quatro demorados séculos construímos um 
império, vastíssimo, é certo, mas infelizmente imaginário13.  

 

Verificamos, pois, um posicionamento crítico de Fradique Mendes, em Nação 

Crioula, que muitas vezes oscila entre a negação do colonialismo e a defesa do império 

português, o que não poderia ser diferente, pois se ele é um “vate da modernidade”14, é 

também um português que descende da ilustre casta dos Mendes.  
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Tal oscilação é perceptível e ilustra uma mudança de posicionamento do missivista 

português, principalmente após determinado tempo transitando por entre Angola, Brasil e 

Portugal. Mas tal oscilação se dá de modo gradual, não podendo ser diferente, pois 

Fradique é inserido em um novo contexto, com o qual passa a se identificar, e de acordo 

com Fonseca (2006), o fato de Fradique Mendes “[...] amar Ana Olímpia significa envolver-

se com sua história que é também a história do tráfico de escravos e das rotas traçadas 

pelos navios negreiros que cruzaram o Atlântico Negro”15. Se o fato de amar Ana Olímpia 

significa estar envolvido na história do colonialismo e da escravidão, Fradique envolve-se 

mais ainda após o nascimento de sua filha: 

 
Quem lhe escreve esta carta não é mais o ocioso e irresponsável 
aventureiro que V. viu crescer, vestindo-se nos melhores alfaiates de 
Paris para ocultar a miserável nudez da alma, pensando com ideias 
emprestadas, sentindo o mundo com sentimentos alheios, e cujo único 
projeto de vida era, simplesmente, deixar-se viver. Sou outro! Sou, desde 
há dois meses, pai de uma belíssima menina à qual, em sua homenagem, 
chamei Sophia16.  

 

Interessante observar que em A correspondência de Fradique Mendes, o narrador-

compilador da primeira parte da obra, intitulada “Memórias e Notas”, em conversa com 

Fradique, sugere a ele que escreva toda sua viagem à África, uma vez que, sendo viajante 

apaixonado pelo mundo, Fradique já havia se aventurado por solos africanos. Indignado, 

Fradique recusa-se e diz: “não tenho sobre a África, nem sobre coisa alguma neste mundo, 

conclusões que por alterarem o curso do pensar contemporâneo valesse a pena registrar. Só 

podia apresentar uma série de impressões, de paisagens.”17. Porém, como observado nesta 

primeira parte da obra de Eça de Queiroz, que pode ser vista como uma espécie de 

prólogo, o narrador-compilador afirma que Fradique, em suas viagens, sobretudo à África, 

não via os povos com superioridade, mas se interessava por seus costumes, ritos e 
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tradições, de modo a se indignar quando via que o tradicional havia sido contaminado e 

corrompido por influências do Ocidente, tecendo longas considerações a partir de suas 

observações acerca desta corrupção e de suas revoltas. 

Em A correspondência de Fradique Mendes, o missivista critica a ocidentalização de 

tradições orientais, bem como o francesismo perpetrado em Portugal, como se desejasse 

que tudo continuasse como no princípio. Pode parecer paradoxal, sobretudo se pensarmos 

as viagens de Fradique por entre cruzamentos e hibridizações. Na realidade paradoxal é o 

próprio Fradique Mendes, um sujeito que oscila e cuja oscilação está presente em sua 

correspondência, principalmente, em sua correspondência secreta, que compõe Nação 

Crioula. Assim, através de sua retomada, realizada por Agualusa, Fradique é também 

ressignificado, sua base continua a mesma de Eça, mas há por trás de sua inserção em um 

novo contexto, uma mudança representativa com relação a seus pensamentos e ideologias. 

As viagens de Fradique resultavam de um impulso de admiração e de curiosidade, 

mas nunca refletiam o desejo de um exame exterior, pelo contrário, “Fradique 

transformava-se em cidadão das cidades que visitava”18, conhecendo diversas localidades e 

suas especificidades, apreendendo um pouco da cada lugar visitado, mas buscando, 

também, deixar um pouco de si por estes espaços por onde transitou. 

Em Nação Crioula temos acesso a certas impressões recolhidas em suas viagens sob 

forma de memórias, escritas não pelas mãos de Eça, mas pelas de Agualusa. Tais memórias 

não permaneceram na obscuridade e não se restringem apenas à contemplação da natureza, 

mas são verdadeiros tratados sobre a situação colonial e escravocrata de Angola e do Brasil. 

Tudo é narrado a partir da perspectiva de um português, mas que, ao se identificar com 

determinada situação, passa a “defender” os ideias locais. De acordo com Fonseca (2006) 
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fica evidente que o livro de Agualusa se apropria das viagens que 
Fradique fez à África, mas detalha episódios dessas viagens, sugerindo 
que, diferentemente do que dissera Fradique a seus amigos, em Lisboa, 
[na obra de Eça] as viagens à África tiveram significação profunda para 
ele19.  

 

Pensando na questão da porosidade das fronteiras e do trânsito intercultural nas 

sociedades contemporâneas, podemos nos basear em Stuart Hall (2006), para quem a 

globalização possibilitou a diminuição das fronteiras físicas, o aumento do fluxo de pessoas 

e dos laços entre as nações, ocasionando, assim, o surgimento de sociedades híbridas. 

Assim, o global não está substituindo o local, mas se articulando e se mesclando a ele, 

produzindo novas identificações, que segundo Hall (2006), resultam do diálogo que o 

sujeito realiza com mundos culturais exteriores. Assim, as identidades são definidas 

historicamente. 

É o que acontece, também, com as comunidades colonizadas e que Agualusa 

representa em Nação Crioula. Porém, em se tratando de espaços colonizados, observamos 

que o processo colonizador se impõe, imprimindo nas localidades colonizadas certa 

violência. Ainda que haja certa imposição, é perceptível que as colônias, ao assimilarem 

traços “impostos” pela cultura colonizadora, também preservam costumes, rituais e mitos 

dos seus mais velhos, tornando-se sociedades híbridas. Hall (2003) define o hibridismo 

como sendo a combinação de elementos culturais heterogêneos em uma nova síntese, que 

recebe o nome de tradução cultural. De acordo com Hall (2003), as sociedades híbridas são 

também multiculturais, pois diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir 

uma vida em comum. 
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Em carta a Eça de Queiroz, remetida do Engenho Cajaíba, em março de 1877, 

Fradique narra uma festividade a qual assistiu. Ele escreve: 

 
assisti a uma curiosa representação carnavalesca, chamada nesta região de 
cucumbis e em Pernambuco congadas, que todos os anos arrasta até às 
ruas grande número de negros vestidos de penas, dançando e cantando. 
Os grupos – representando a corte do Congo com todos os seus 
personagens, o Rei e a Rainha, príncipes e princesas, macotas, o língua 
(intérprete), o feiticeiro, bobos e augures – cantam em português e num 
idioma que na origem deve ter sido africano [...] Sou Rei do Congo e 
quero brincar / cheguei agora de Portugal / ê... ê... sembangalá / 
Cheguei agora de Portugal / Viva o nosso Rei Preto de Benguela / que 
casou a Princesa com o Infante de Castela / Bem bom bem bom / 
furumaná furamaná / Catulê cala montuê / condembá [...] Estes cortejos 
concentram-se habitualmente a uma igreja de negros. A peça narra a 
morte do filho mais novo da Rainha; esta, desvairada, chama o feiticeiro 
e ordena-lhe que se sirva da sua ciência para ressuscitar a criança20. 

 

Mais interessante do que a descrição que Fradique faz da representação, é a ligação 

que observa haver entre a congada a que assiste e certos autos de Natal, que segundo ele, 

são muito populares nas aldeias de Portugal, em que se retratam o nascimento, a morte e a 

ressurreição de Jesus Cristo. Destacamos, principalmente, a canção entoada pelo grupo, em 

que as línguas21 se alternam, havendo também menção a um casamento em que as culturas 

africana e portuguesa se uniriam. 

As viagens de Fradique Mendes, narradas nas missivas que compõem Nação Crioula, 

nos mostram muito da sociedade constituída através de cruzamentos e hibridizações, 

sobretudo com relação à sociedade angolana e à brasileira. Não há uma discussão acerca da 

construção de uma identificação pura, mas mostra, metaforicamente, através da união do 

português Carlos Fradique Mendes e da ex-escrava angolana Ana Olímpia, a construção da 

identidade híbrida, que pode ser ilustrada através do nascimento de uma criança - ao unir 

um português a uma angolana, associam-se ambas as histórias em um novo matiz híbrido. 

Sophia, a filha do casal, não nasce em Angola e tampouco em Portugal, mas vem a nascer 
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no Brasil – colônia portuguesa, mas que, segundo Fradique Mendes, foi construída com a 

força buscada à África. De acordo com o missivista: “do norte ao sul, ou como se diz aqui, 

do Oiapoque ao Chui, os negros carregam o Brasil. Nas cidades nada se move sem eles, 

nada se faz ou constrói, e nos campos coisa alguma se cultiva sem sua força”22. 

Se Fradique empreendeu viagens à África à procura de aventuras e exotismo, 

encontrou muito mais do que apenas paisagens a serem contempladas – encontrou Ana 

Olímpia por quem se apaixonou e com quem fugiu para o Brasil, encontrou tradições, 

costumes, ritos e mitos, encontrou histórias e memórias que descreve em suas missivas, 

encontrou ideais pelos quais lutar e viveu aquilo que talvez a fixidez das fronteiras não 

poderiam proporcionar, mas que devido à porosidade das mesmas, foi possível verificar e 

experimentar – cruzamentos e hibridizações. Para além da língua comum, há muitas 

ligações entre Angola, Brasil e Portugal e Fradique Mendes, por seus constantes 

deslocamentos, por ser um viajante apaixonado pelo mundo e por ser aberto ao outro e ao 

desconhecido pode verificar e vivenciar estes diálogos. Como sujeito oscilante que é, 

indaga-se sobre o império lusitano e sua construção, mas é um exemplo do português 

portador do sentimento de que “navegar é preciso, viver não é preciso”. 

                                                 
1 A primeira edição de Nação Crioula deu-se em 1997, porém, neste trabalho utilizamos a terceira 
edição, publicada em 2002. 
2 Maria Nazareth Soares Fonseca em “Identidades de fronteiras em produções híbridas” (2008) e 
em “Identidades andarilhas passeiam pela literatura” (2009) utiliza o termo hibridação, sobretudo ao 
retomar os pressupostos de Nestor Garcia Canclini, presentes em Culturas híbridas. Nós 
empregamos o termo hibridização, porém possuindo a mesma significação que hibridação – 
“deslocado dos sentidos ligados à biologia e transformado em operador teórico [pelos Estudos 
Culturais], com ganhos e riscos o conceito de hibridação permite observar os fluxos de pessoas e de 
mercadorias, as migrações de hábitos, as ressignificações de sentidos anteriormente alocados como 
provocações de novos arranjos muitas vezes em tensão” (Fonseca, 2009, p. 148). 
3 Chamamos a atenção para o fato de A correspondência de Fradique Mendes ter sido publicada em 1900, 
ano da morte de Eça de Queiroz, o que faz com que a obra possa ser lida como semi-póstuma. 
4 Moura, 19__, p. 235-236. 
5 Agualusa, 2002, p. 56. 
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6 Durante todo o romance o missivista que assina as cartas de Nação Crioula é Carlos Fradique 
Mendes. Porém, após a sua morte, José Eduardo Agualusa precisaria escolher outro missivista, 
passa assim fechar sua obra. Desse modo, Agualusa escolhe a ex-escrava angolana Ana Olímpia, 
que passa a ser, então, a voz de autoridade de Nação Crioula. Destacamos que este tipo de estratégia 
é muito empregado por Agualusa. Em O vendedor de passados, romance de 2004, um dos mais 
celebrados de Agualusa, o narrador da obra é a osga Eulálio, que a tudo vê e a tudo ouve na casa 
em que vive, a casa de Félix Ventura. Sua voz é a que predomina durante todo o romance, porém, 
quando a osga morre, Agualusa precisa criar uma estratégia para fechar a obra e assim o faz. O 
último capítulo de O vendedor de passados chama-se “Félix Ventura começa a escrever um diário”, o 
que já ilustra qual a solução encontrada pelo autor para transferir a voz narrativa, que outrora fora 
de Eulálio, para outro personagem. O narrador passa a ser o ex-cêntrico Félix Ventura que encerra 
O vendedor de passados em uma espécie de diário, evidenciando os pontos ainda obscuros e a morte da 
osga. 
7 Agualusa, p. 137, 138. 
8 Fonseca, 2006, p. 1. 
9 Hutcheon, 1988, p. 64 
10 Paulino, 1995, p. 36 (grifado no original). 
11 Agualusa, 2002, p. 17. 
12 Agualusa, 2002, p. 17. 
13 Agualusa, 2002, p. 132-133. 
14 Agualusa, 2002, p. 78. 
15 Fonseca, 2006, p. 4. 
16 Agualusa, 2002, p. 127. 
17 Queiroz, 19__, p. 105. 
18 Queiroz, 19__, p. 67. 
19 Fonseca, 2006, p. 2. 
20 Agualusa, 2002, p. 91-92. 
21 A imposição da língua do colonizador ao colonizado é um mecanismo de dominação. Mas a 
língua também pode ser um meio de resistência e de questionamento – questionar a dominação 
utilizando a própria língua imposta pelo dominador. Nas sociedades contemporâneas vemos a 
língua comum não como algo negativo, mas um fator que une povos e destrói barreiras, já que este 
é um dos muitos fatores que tornam próximas comunidades distantes, territorialmente falando, mas 
que possuem muitos traços comuns. 
22 Agualusa, 2002, p. 90. 
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ENTRE A CONFISSÃO E A PRODUÇÃO: CARTAS DE MÁRIO DE SÁ-
CARNEIRO E FERNANDO PESSOA 

 
 

Mariana Marques1 
 
 

A Bovary me chateia. Me podam com este livro. 
Tudo aquilo que fiz depois não existe. Asseguro ao senhor que, 

se não carecesse de recursos, daria um jeito para que não saíssem mais tiragens. 
(Flaubert, em carta a Charpentier, 16 de fevereiro de 1879)  

 

Viajar pelas correspondências entre autores é, como qualquer outra viagem, uma 

aventura. A trilha principal na qual se segue é a de confissões pessoais, em seus mais 

diversos aspectos. Crítica desatualizada seria apegar-se nessa trilha em busca de se basear na 

biografia do artista. Entremeada à escrita de cunho pessoal, pode-se observar nessas 

correspondências a atividade literária do autor. Mas se hoje a crítica prega que é mister 

distinguir a biografia da vida do autor enquanto escritor, como proceder diante de cartas 

em que se misturam vida e obra? Esse caminho sensivelmente destacado desta linha central 

tornou-se o desafio desta pesquisa. 

Tem-se em mãos a correspondência de Mário de Sá-Carneiro para Fernando 

Pessoa, em edição crítica de Teresa Sobral Cunha.i Autor de uma expressão intensa, 

apaixonado pela arte, um dandy vivendo em Paris, como veremos melhor adiante, Sá-

Carneiro dependia financeiramente de seus pais para viver e alimentava uma carência 

afetiva constante. É nas cartas a Fernando Pessoa, seu amigo fiel, que Sá-Carneiro muitas 

vezes desabafa, comenta problemas, confessa a sua ansiedade na espera pelas respostas do 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Licenciada em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA). Foi bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo e Pesquisa do 
Amazonas (Fapeam) ao cursar a graduação, desenvolvendo pesquisa na área de Literatura 
Portuguesa. Este texto resulta de parte da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, sob 
orientação do Prof. MSc. Otávio Rios.  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2350 

 

amigo, crítica posicionamentos de artistas contemporâneos e, também, apresenta a sua 

produção ao amigo, este conteúdo sempre acompanhado de pedido de opiniões e 

comentários. Dessa forma, entendemos Gerárd Génette, que, ao se referir ao epitextoii 

autoral, afirma: 

 

a correspondência ou o diário de um escritor são, às vezes, bem avaros 
em comentários sobre sua obra. Devemos, pois, considerar essas 
diversas práticas como lugares suscetíveis de nos fornecer fragmentos 
(de interesse por vezes capital) de paratexto que devem ser procurados 
com lupa, ou pescados com vara.iii 

 

Desse modo é que se pretende trilhar a correspondência sá-carneiriana, uma vez 

que a instabilidade emocional do autor de A confissão de Lúcio muitas vezes se tornava o 

assunto longo das epístolas dada a amizade com Fernando Pessoa. Assim se procederá 

como defende Maria Rothier Cardoso:  

 
trata-se, sim, de desentranhar do trabalho escritural-desenhado entre as 
lacunas e riquezas do arquivo — um perfil composto de valores 
culturais, que responde pelos sentidos a serem produzidos e pela força 
de interferência a ser exercida sobre a sociedade, ao longo da carreira de 
divulgação do texto.iv 

 

Afinal, o próprio interlocutor de Carneiro escreveu em carta a João Gaspar Simões 

no que se refere a uma das funções que o supra-Camões defendia para crítico: ―estudar o 

artista exclusivamente como artista, e não fazendo entrar no estudo mais do homem que o 

que seja rigorosamente preciso para explicar o artista‖.v Há de se destacar que o extravio 

das cartas do autor de Mensagem não nos permite andar pela mão-dupla, mas, uma vez que 

discurso é construído a partir inferências e pressuposições entre os seus interlocutores,vi 

pode-se também observar sensivelmente esse diálogo. O crítico literário frânces citado 

acima também reconhece que a correspondência entre escritores passou a conter conteúdo 
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referente às respectivas atividades literárias apenas a partir do século XIX.vii A partir de 

então que a valorização dos textos paraliterários (paratextos), isto é, os textos que servem 

como enriquecedores do produto-fim do autor, puderam ser estudados como espaço para 

se observar os bastidores a fim de se endossar o estudo dos autores. Estando em 

consonância com as palavras de Teresa S. Cunha, no prefácio de sua edição crítica:  

 
assim como esta correspondência redige largos parágrafos da história 
literária e congrega numerosas páginas sobre a arte e a cultura do 
princípio do século (que são ainda seminais dos dias nossos 
contemporâneos) ela também ilumina o percurso de dois destinos que, 
exaltados pelo génio próprio, foram actores principais dessa história,viii  

 

com as cartas poderemos observar a prática literária de Sá-Carneiro, seus 

pensamentos, ideias literárias de um momento de abertura para novos caminhos para a 

literatura portuguesa. De antemão já se reconhece que Cunha aponta para o contexto em 

que se inserem essas epístolas, questão relevante que será considerada no estudo. Torna-se 

necessário pontuar que, compreendendo as cartas também como discurso, sabe-se que elas 

também são construção daquele que as escreve e que, portanto, o olhar crítico deve estar 

presente nesse estudo para que não se aceite meramente aquilo que o autor escreveu nas 

cartas. Intimamente o escritor conhece a possibilidade de publicação de seu arquivo, 

questão que pode influenciar em seus comentários acerca de sua obra em sua 

correspondência. Neste trabalho, tendo como corpo as cartas em uma de suas múltiplas 

maneiras de utilização, caminhamos atenciosamente pelo discurso sá-carneiriano com o 

foco em sua atividade literária em meio às suas confissões pessoais. Para Souza & Miranda 

a edição crítica serve de abertura para novos estudos ao passo que: 
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enriquece a leitura da obra ao ampliar o seu foco de produção e, como 
consequência, tornar mais viva a recepção, ao inseri-la no espaço de 
possibilidades de leitura e de futuros desdobramentos realizados pelos 
leitores.ix 

  

Em se tratando de Mário de Sá-Carneiro, esse estudo dos bastidores de sua criação 

torna-se relevante, visto que o autor parece ter sido ofuscado pela crítica, dada a 

grandiosidade de recepção da obra de Pessoa. Em meio às confissões pessoais, exprime-se, 

nas cartas de Sá-Carneiro, um pensamento ideológico do momento de transição política e 

literário em que viviam ambos os vates: o fim de século oitocentista. Das mudanças 

políticas para as mudanças artísticas, o arrebatamento causado pelo sentimento de 

decadência parece aguçar a expressão de sensações mais intensas. Em meio à frustração da 

utopia de progresso finissecular, exploraram-se artisticamente representações como 

petrificação, morte, tristeza, desilusão, ―podridão‖ do homem e do cenário, fazendo surgir 

um movimento hoje conhecido como Decadentismo. Ao lado de Fialho de Almeida, 

António Patrício e Raul Brandão, estão os interlocutores dessas cartas.  

Como já apresentado, os sentimentos de instabilidade e insegurança estavam muito 

presentes nas cartas de Mário de Sá-Carneiro. Raso seria achar que essa característica da 

vida pessoal do autor era refletida em sua obra. Para além disso, o contexto finissecular 

pesava quando o assunto era produção literária. Ter escolhido Paris como cidade para 

morar e se posicionar no meio artístico demonstra que o artista atentava-se à 

movimentação intelectual do fim de século. Pelas cartas se percebe que, mesmo estando em 

cidade importante artisticamente, Sá-Carneiro manteve-se solitário e conservado, não 

deixando, contudo, de ser atento. O Esfinge Gorda, codinome com que o próprio Sá-

Carneiro se denominava, foi exemplo vivo de uma figura que associa em si mesmo uma 
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elegância que mostra indiferença e um sofrimento escondido pelo olhar: o dandy. Em O 

pintor da vida moderna, Baudelaire sustenta que ―o dandismo aparece sobretudo nas épocas 

transitórias‖.x Para Sá-Carneiro, a transição do século XIX para o XX não foi somente o 

período antes/depois, mas também o momento de mudanças que culminaram na Primeira 

Guerra Mundial. O Esfinge Gorda presenciou não somente o fim de um século, mas esteve 

entre momentos marcantes historicamente, o que pode ter potencializado a apreensão do 

sentimento de desilusão finissecular para a sua produção literária. Momento instável, e, 

portanto, propício ao surgimento dessa figura de que Sá-Carneiro é um representante. Ao 

sintetizar as características do dândi, Baudelaire conceitua: 

 
é precisamente esta ligeireza de comportamento, este rigor das maneiras, 
esta simplicidade no ar de dominação, este modo de trajar um fato [...], 
estas atitudes sempre calmas, mas revelando força, que nos fazem 
pensar, quando o novo olhar descobre um destes seres privilegiados em 
quem o gentil e o temível se confundem tão misteriosamente: ―Eis, 
talvez, um homem rico, mas mais certamente um Hércules sem 
emprego‖.xi 

 

     Na passagem, Mário de Sá-Carneiro parece ter sido descrito pelo poeta francês. Era 

na correspondência com Fernando Pessoa que tanto confessava suas angústias de 

problemas pessoais por depender da família quanto mostrava sua visão sobre a arte e sua 

produção constante. A carta de 26 de fevereiro de 1913 é elucidativa no que se refere à 

preocupação do autor com a sua escrita: ―Não trabalhar só com ideias – trabalhar também 

com o som das frases. Não escrever só – edificar‖.xii Críticas, sempre por entre o discurso 

de cunho pessoal,  a movimentos que surgiam no início do século XX são úteis para 

entendermos a visão literária do artista português:  

 
acredito no cubismo, mas não nos quadros cubista até hoje executados. 
Mas não me podem deixar de ser simpáticos aqueles que, num esforço, 
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tentam, em vez de reproduzir vaquinhas a pastar e caras de madamas 
mais ou menos nuas, antes, interpretar um sonho, um estado de alma, uma 
deslocação no ar etc.xiii  

 

Da mesma forma que consideramos o processo de criação literária como parte 

relevante para se entender a produção final do autor, tem-se a obra conjunta dos dois 

autores, a revista Orpheu, também tratada nas cartas. Explorada nas cartas ao poeta 

da Mensagem, a revista foi defendida desde seu início como um modo de movimentar a 

literatura da época. Em maio de 1914, Sá-Carneiro comenta:  

 
a sua ideia sobre a revista entusiasma-me simplesmente. É, nas condições 
que indica perfeitamente realizável (materialmente) disso mesmo eu 
responsabilizo. Claro que não será uma revista perdurável. Mas para 
marcar e agitar basta fazer sair uma meia dúzia de números. O título 
Esfinge é óptimo.xiv  

 

O trecho mostra a determinação que Sá-Carneiro tinha diante da produção da arte, 

e mais, demonstra a vontade de colocar em circulação um veículo agregador das produções 

fecundas de uma época desestabilizada historicamente para representar um marco na 

literatura portuguesa. Percebe-se também que, à medida que Álvaro de Campos — o 

heterônimo de Pessoa que criticava o progresso científico e tecnológico do mundo 

moderno — ia sendo amadurecido por seu poeta criador, maior a necessidade de Mário de 

Sá-Carneiro para publicar os poemas em uma revista. Vemos isso na carta datada de 5 de 

junho de 1914: ―continuo a dizer meu amigo, que as produções do Alvarozinho vão ser das 

coisas maiores do... Pessoa. Europa! Europa (revista) é que é preciso sobretudo!‖.xv 

Publicar, então, significava expor uma produção que buscava reposicionar a literatura 

portuguesa no que diz respeito à forma e ao conteúdo, e os próprios líderes de Orpheu 

tinham consciência disso.  
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     Além disso, o cenário político-cultural caracterizado pela instabilidade, ao contrário 

de provocar um possível ―aniquilamento‖ artístico, motivou-os suficientemente a 

promover uma produção estética que pudesse representar tal cenário histórico. Sobre isso, 

Sá-Carneiro confessou a seu amígo íntimo, em carta enviada em 7 de janeiro de 1913:  

  

um abatimento enorme nos esmaga, o pensamento foge-nos e nós 
sentimos que nos faltam as forças para o acorrentar. Pior ainda: sentimos 
que se nos dessem essas forças, mesmo assim, não o acorrentaríamos. E vamos 
dormindo o Tempo. Intimamente sabemos que a crise passará. 
Fixaremos a ideia, e realizaremos. Mas, embora saibamos firmemente, não 
o cremos. Eu por mim, meu caro amigo, embora saiba muito bem que hei-
de escrever mais livros, não o acredito nestes períodos de aniquilamento. 
A este respeito devo-lhe dizer que me parece aproximar-se uma época de 
energia – após tantos meses de passivismo.xvi 

  

     Na passagem de 1913, já se fazia referência a uma ―época de energia‖, isto é, à 

reação prática a este momento de ―aniquilamento‖. Esse foi o fruto da sociabilidade 

explicitada nas cartas entre Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa, que em dois anos, em 

1915, concretizou-se na publicação da revista Orpheu. Segundo Otávio Rios, é desse 

relacionamento textual que ―resultam em parcerias para a produção de novas obras, revistas 

literárias e movimentos sociais e políticos, bem como o processo de feitura de obras em 

si‖.xvii Da relação entre os vates portugueses, em clima decadentista, nasce outro 

movimento denominado Sensacionismo, o que, é caracterizado por Pessoa: ―atenção 

excessiva às sensações e, por conseguinte, à ‗preocupação contínua com o tédio, a apatia, a 

renúncia diante das coisas mais simples e sãs da vida‘‖xviii e completa em seguida afirmando 

que ―Os sensacionistas são, antes de tudo, decadentes‖.xix Tal carcterização do 

Sensacionismo é consoante ao contexto histórico: um fin-de-siècle que ―exprimia para uma 

parte da inteligentzia européia [...] um sentimento de cansaço, de frustração, de decadência e, 
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sobretudo, de desilusão‖.xx Como se percebe, porém, o que poderia ter sido apenas a 

expressão de uma não fixação e desilusão foi ultrapassado pela expressão estético-literária 

inovadora de Mário de Sá-Carneiro, e de Fernando Pessoa.   

Dada a constância do tema na Literatura Portuguesa, Eduardo Lourenço denomina 

Portugal como a ―terra da saudade‖, e cita D. Francisco Manuel de Mello, quem, segundo o 

crítico português, melhor escreveu sobre esse sentimento; a verificarmos em: ―é a saudade 

uma mimosa paixão da alma, e por isso tão subtil, que equivocamente se experimenta, 

deixando-nos indistinta a dor da satisfação‖.xxi A saudade do fim de século se difere um 

pouco dessa saudade cultural que tanto sente o povo lusófono, pois parte não da busca por 

uma rememoração positiva, mas se une à frustração, ao desalento, à incerteza do futuro. 

Quando Mário de Sá-Carneiro expõe a Fernando Pessoa um projeto denominado Além, 

também coloca em questão a problemática da saudade. A carta é de 3 de fevereiro de 1913:  

 
no que lhe escrevo há frases de que gosto deveras: ―Os meus lábios de 
ânsia sofriam já da saudade dos beijos que lhe iam dar‖. É a ideia da 
saudade antes da posse que eu acho qualquer coisa de trágico de grande 
— ―ter saudade já do futuro‖. ―A minha alma era um disco de ouro‖ 
agrada-me também pois me dá bem a impressão duma grande alegria e 
entusiasmo. Gosto da nota dos girassóis e depois da expressão ―Verguei-
me‖ que estabelece uma ligação indefinida entre as duas frases porque é 
das flores que se diz que elas ―se vergam‖.xxii 

 

     É perceptível o tratamento de uma temática tão presente na literatura portuguesa 

dá-se em meio a um ambiente em que o centro é o Eu, isto é, apreende-se que a motivação 

histórica não precisa ser representada explicitadamente na poesia, mas sim é do cenário que 

menos indica ser a problematização que faz da poesia fecunda. É daí que a poesia desse 

autor parece se mascarar da áurea motivadora da sensação de fim de século. 
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   Com o estudo das cartas, pôde-se observar uma influência, com o caso de Pessoa 

para Sá-Carneiro, assim como uma não influência. Na correspondência em foco, há uma 

situação evidente: os julgamentos provindos da relação com Santa-Rita Pintor. Pelas 

opiniões sobre o artista — muitas vezes negativas — sobre esse, podemos cunhar o 

pensamento traçado por Mário de Sá-Carneiro. É da divergência entre eles que se apreende 

o posicionamento para a arte que nosso autor estudado traçava. Em carta de 10 de maio de 

1913, mais uma reclamação ao artista é verificada, como lemos em: ―é que segundo o 

Santa-Rita Pintor confessa, para ele vale muito mais o Artista do que as suas obras [...]‖.xxiii 

Dessa forma, a relação de sociabilidade pode ser dada aí pela negação do compartilhamento 

de ideias. Enquanto Sá-Carneiro negava os ideais de Santa-Rita, transparecia os seus. O 

pintor pode ser visto, então, como quem estabelece uma relação de sociabilidade 

transversal com Sá-Carneiro. 

            O impacto das ações e o relacionamento com Santa-Rita, contudo, ficam muito 

aquém da colaboração e compartilhamento de ideias, discussões, comentários sobre a 

produção literária e amizade que autor português teve com Fernando Pessoa. Há epístolas 

que contêm partes extensas de poesias do Esfinge e a partir das considerações feitas por 

Pessoa, as poesias e ideias eram revistas: ―Concordo com tudo quanto você me diz acerca 

de títulos e dedicatória etc. A dedicatória não é mesmo preciso que exista. O título Asas 

conservá-lo-ei provavelmente. E para O Homem do Ar adoptarei com certeza adoptarei O 

Ar que você sugere ou unicamente Ar. Diga o que pensa‖.xxiv  

         Há também os poemas publicados na revista Orpheu a que antes se fez referência 

nas cartas. Um exemplo é o poema ―Taciturno‖, que também se ambienta num dos 

momentos já aqui ditos como influentes para a produção de Sá-Carneiro. Em carta do dia 
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17 de agosto de 1914, o autor diz que segue uma poesia concluída no dia anterior, como 

veremos em: 

percorro-me em salões sem janelas nem portas,  
longas salas de trono a espessas densidades, 
onde os panos de Arrás são esgarçadas saudades 
e os divans, em redor, ânsias, lassas, absortas... xxv 

 

     Nesse poema, percebe-se novamente a introspecção do Eu em busca de um 

autoentendimento, sentimento esse frustrado. Novamente a saudade é posta e se compara 

o ser humano envolto ao local construído por concreto que, todavia, é preenchido por 

acessórios elegantes. Outro poema presente em Orpheu, Inegualável, também é referido por 

Mário de Sá-Carneiro em carta de 17 de abril de 1916, na qual elucida que: ―[...] previram 

misteriosamente a personagem real da minha vida de hoje estes versos. E Você 

compreende todo o perigo para mim [...]‖.xxvi Segue, para buscarmos entender, uma parte 

do poema veiculado em Orpheu:  

 

ah! que as tuas nostalgias fossem guizos de prata 
Teus frenesis, lantejoulas, 
E os ócios em que estiolas,  
Luar que se desbarata.xxvii 

 

Quando Sá-Carneiro aproxima o eu-lírico ao sujeito-eu, transmite o que 

pessoalmente sofre no decorrer do ano de seu suicídio. Carta datada de 1916, os 

sentimentos falados nos poemas já condizem com um desespero espiritual, provindo de 

problemas financeiros, que intensificam a instabilidade da personalidade do autor. 

Enquanto arte, o poema reforça a inadequação de um Eu cujos sentimentos intensificam-se 

de acordo com a sensação de não fixação.  
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    Esse estudo das cartas nos permitiram observar que, a despeito da profunda 

instabilidade que revela a sua personalidade e a descrição mais melancólica dos seus dias 

que se pôde perceber, quando comenta a sua produção, expressa o seu compromisso 

literário. A atividade literária do autor tem foco em sua produção – desde a ideia antes do 

papel até o momento de reescrita – e na preocupação na coerência da ideologia de atuação 

e de produção artística – como observado nas críticas a Santa Rita Pintor.  

Percebemos também que das cartas de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa se pode 

extrair tanto a idealização, maturação e preparação de um veículo que representou toda 

uma produção literária fecundada nesse momento transitório. Orpheu representa, portanto, 

a movimentação e a revelação estético-literária, ruptura essa motivada desde o 

Decadentismo e que provém de um passado, fruto de um pensamento construído e 

amadurecido nas cartas de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, e aponta para um futuro ao 

deixar seu legado ao Modernismo.  

Em carta de 25 de março de 1913, o Esfinge Gorda assume: ―a dor, quanto a mim, 

pode ser fecunda‖,xxviii ou seja, retornamos ao início deste artigo, quando nos deparamos 

com o discurso pessoal, emotivo, e ao momento tempo, informativo das cartas. Parece ser 

essa também a relação do sentimento de fim de século oitocentista e a poesia dos 

decadentistas: o alcance da sensação/percepção de mundo e que se espelha 

representativamente em um eu dilacerado, multifacetado, refletindo a incompreensão do 

mundo para a sua própria incompreensão, percorrendo a sua alma em forma de labirinto 

infinito, no qual passado e presente estão envoltos simultâneo e conflitantemente de um 

saudosismo exacerbado. Ao retornar ao início, também nos deparamos com a epígrafe do 

texto: ―A Bovary me chateia. Me podam com este livro. Tudo aquilo que fiz depois não 
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existe. Asseguro ao senhor que, se não carecesse de recursos, daria um jeito para que não 

saíssem mais tiragens‖ (Flaubert, em carta a Charpentier, 16 de fevereiro de 1879),xxix que 

mostra que as decisões da atividade literária são feitas pelos mais inusitados motivos e que 

na correspondência pode estar uma surpresa, como a de Flaubert vinte anos depois estar 

exaurido de sua eterna Bovary, o que vimos nas cartas de Sá-Carneiro. Vê-se então o 

aprendizado de uma viagem por esse campo dos estudos literários que precisa ser ainda 

assaz explorado: a correspondência entre escritores.  

 

___________________________ 

i 2004. 
 
ii De acordo com Genette (2009), o epitexto em material referente à obra do autor a parte que se 
encontra fora do espaço da obra propriamente dita e ―consiste num conjunto de discursos cuja 
função não é essencialmente paratextual: muitas entrevistas tratam menos da obra do autor do que 
de sua vida, suas origens, seus hábitos, seus encontros e pessoas que frequenta [...] (p. 304). 
 

iii Genette, 2009, p. 304. 
 
iv Cardoso, 2003, p. 52. 
 
v Pessoa, 2004, p. 66. 
 
vi Conceitos baseados em CANÇADO, Márcia. Manual de Semântica: noções básicas e exercícios. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

 
vii Genette, 2009, p. 328. 
 
viii Cunha, 2004, p. 17. 
 
ix Souza & Miranda, 2003, p. 12. 
 
x Baudelaire, 2009, p. 43. 
 
xi Ibidem, p.  44. 
 
xii Ibidem, p. 71. 
 
xiii Ibidem, p. 81. 
 
xiv Ibidem, p. 142 
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xv Ibidem, p. 183. 
 
xvi Ibidem, p. 51. 
 
xvii Rios, 2007, p. 32. 
 

xviii Pessoa, 2004, p. 430. 
 
xix Ibidem, p. 454. 
 
xx Lourenço, 1993, p. 32. 
 
xxi Mello apud Lourenço, 1999, p. 30. 
 
xxii Cunha, 2004, p. 67.  
 
xxiii Ibidem, p. 131. 
 
xxiv Ibidem, p. 64. 
 
xxv Ibidem, p. 6. 
 
xxvi Ibidem, p. 379. 
 
xxvii Ibidem, p. 11. 
 
xxviii Ibidem, p. 91. 
 
xxix Trecho de carta extraído de Genette, 2004, p. 338. 
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O MALHADINHAS: O MEDIEVALESCO NA LINGUAGEM E NA POSTURA DO 
HERÓI AQUILINIANO 

 
 

Marília Angélica Braga do NascimentoI 
Ana Marcia Alves SiqueiraII 

 
 
 

O Malhadinhas, de Aquilino Ribeiro, foi publicado, inicialmente, no volume Estrada 

de Santiago, de1922, mas reaparece de forma autônoma em 1949, sendo ainda reeditado em 

1958 juntamente com Mina de Diamantes. É dos textos mais conhecidos do autor. Trata-se 

de uma narrativa desfiada em 1ª pessoa pelo protagonista da história, o almocreve Antônio 

Malhadas, mais conhecido como Malhadinhas de Barrelas, um sujeito rude, de língua e faca 

igualmente afiadas, sempre disposto a mostrar sua coragem e valentia em defesa da própria 

honra. Personagem que oscila entre o pícaro e o antipícaro, por carregar consigo 

características que ora o aproximam, ora o distanciam da figura típica do gênero picaresco 

desenvolvido em Espanha no século XVI e difundido no restante da Europa nas centúrias 

seguintes. 

O objetivo deste trabalho é apontar elementos que denunciam uma herança 

medieval na construção do herói aquiliniano. Como veremos adiante, esses substratos 

medievais estão presentes sobretudo na postura e na linguagem de Malhadinhas, ou seja, no 

seu comportamento e na visão de mundo entrevista, por exemplo, nas sentenças 

proverbiais enunciadas em determinadas situações de sua vida. Observamos que o 

protagonista guarda semelhanças com o cavaleiro medieval na medida em que zela por 

                                                 
I Aluna do Mestrado do Programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, 
com bolsa das CAPES. 
II Doutora em Literatura Portuguesa pela USP. Professora Adjunta do Departamento de Literatura 
da Universidade Federal do Ceará. Orientadora do presente trabalho e de nossa pesquisa de 
Mestrado. 
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cumprir a palavra dada e defender sua honra a qualquer custo. Interessa-nos, portanto, 

tratar aqui dessas evidências do medievo na narrativa em apreço.  

Malhadinhas estrutura o enredo a partir de suas lembranças, de suas experiências de 

juventude. Conta-nos os episódios de sua vida, partindo de sua paixão e ciúme pela prima 

Brízida, assunto que ocupa o primeiro capítulo, passando pelos casos experimentados em 

suas andanças de almocreve, até chegar à velhice, na qual, segundo ele, anda “compondo o 

bem-d’alma”, frequentando a igreja e cuidando da vida eterna, como bom cristão. O velho 

almocreve tem diante de si um auditório ao qual está sempre se dirigindo através dos 

vocativos “meus fidalgos”, “Vossorias”, “senhores”, “m’amigos”. Essa plateia coletiva 

assume o papel de narratário. O protagonista é apresentado por uma voz anônima que nos 

oferece uma descrição física e nos dá pistas acerca do caráter que será revelado no decorrer 

da história. Essa voz se inclui entre os ouvintes das façanhas que ecoaram pelas terras onde 

Antônio Malhadas praticou o seu ofício e ganhou fama de valentão briguento. 

A partir dessa apresentação do personagem, já podemos vislumbrar um elemento 

que permite a associação da história de Malhadinhas com o medievo, pois o apresentador 

anônimo faz duas afirmações notórias acerca do herói aquiliniano: “as suas façanhas 

deixaram eco por toda aquela corda de povos que anos e anos recorreu”1. E logo depois: 

“Nas tardes de feira, [...] desbocava-se a desfiar a sua crónica perante escrivães da vila e 

manatas, e eu tinha a impressão de ouvir a gesta bárbara e forte dum Portugal que morreu.” 

(OM, p. 11). As palavras-chave que nos chamam a atenção nestes excertos, e que nos 

autorizam a referida associação, são, principalmente, “façanhas” e “gesta”. Pois a realização 

de façanhas está diretamente ligada aos heróis da Cavalaria medieval. E gesta remete-nos de 

imediato às canções de gesta, poemas que narram façanhas e feitos históricos e, a partir do 

século XII, exaltam as virtudes guerreiras do cavaleiro.  
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Mas antes de considerar o Malhadinhas que toca o cavaleiro, queremos observar os 

traços que o aproximam do pícaro. Salientamos, entretanto, que, embora haja essa 

proximidade, ocorre também um distanciamento no que diz respeito a determinados 

aspectos e ao comportamento do almocreve em certas situações de sua vida. 

Entre os nomes que observaram na obra de Aquilino uma filiação ao gênero 

picaresco, está o de Óscar Lopes. Colocando o autor d’O Malhadinhas entre os escritores 

mais importantes do século XX, o crítico afirma que a obra aquiliniana se espelha na novela 

picaresca espanhola, e, ao fazê-lo,  

manifesta a alegria em estado puro e ainda por cima bem consciente de 
si, a perfeita reconciliação com a natureza de que nascemos ou da 
natureza que connosco se descobre e refaz, [...] o próprio saborear da 
vitalidade humana a contas com as misérias e prepotências do mundo 
[...].2  

 

Lopes caracteriza o pícaro do autor de Terras do Demo da seguinte maneira: 

[...] o real protagonista aquiliniano é sempre o zé-ninguém que se 
defende com todas as ganas e luzes de que dispõe para se manter 
economicamente acima da água, para salvar o rico pêlo, para alcançar a 
mulher preferida, para se possível ludibriar o próprio rico ou poderoso. 
[...] esses pícaros são estetas de talento, fazendo de uma pequena e fugaz 
vitória, de uns minutos de amor, de uma refeição bem merecida, de um 
duelo à paulada, de uma perseguição onde a própria vida se arrisca – 
fazendo de tudo isto uma festa em que os sentimos ovantes da alegria 
de viver.3 

 

De fato, o Malhadinhas enquadra-se em vários dos aspectos ora relacionados, mormente 

no que tange à condição humilde, à defesa da vida, à determinação para ficar com a mulher 

amada. 

  Alexandre Pinheiro Torres, focalizando O Malhadinhas sob um olhar analítico das 

locuções proverbiais ou aforismos que regem as atitudes do protagonista, advoga uma tese 

sobre o problema do pícaro ou da picaresca. Para ele, “o “pícaro” como personagem só é 
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possível porque há uma espécie de Revelação pícara já presente num rifoneiro prévio que 

compendia saberetes eivados desse espírito”.4 Sob essa ótica, personagens como Lazarillo e 

Guzmán de Alfarache são precedidos e moldados por um adagiário que se baseia na 

pragmática popular da astúcia, do ardil. Podemos dizer que ocorre o mesmo com 

Malhadinhas, pois suas sentenças são, por vezes, espécies de estratégias para situações, 

trazem uma moral baseada numa compreensão pragmática da vida. Diante de um mundo 

que se revela perigoso e repleto de obstáculos, ele apóia-se nas lições (proverbiais) que 

ouviu dos mais velhos e que a experiência lhe ensinou. Para Torres, através das locuções 

que permeiam a fala do almocreve de Barrelas, obtemos um verdadeiro recorte psicológico, 

o qual mostra o herói aquiliniano vivendo “no universo português das manhas, patranhas e 

artimanhas”.5 

 Devemos esclarecer, contudo, que Malhadinhas não se molda inteiramente ao 

modelo clássico de pícaro na forma como foi concebido em seus primórdios. Entendendo 

o romance picaresco como “a pseudo-autobiografia de um anti-herói”, Mario González 

define o pícaro como “um marginal à sociedade, cujas aventuras são a síntese crítica de um 

processo de tentativa de ascensão social pela trapaça e representam uma sátira da sociedade 

de sua época”.6 Tal definição não pode ser aplicada completamente ao personagem em 

questão. Isso porque não vemos em Malhadinhas esse projeto de ascensão social baseado 

na trapaça. As burlas e artimanhas de que se vale são para defender sua vida, sua honra e, 

nas palavras de Torres, “punir malandrins e expor vícios da sociedade que o cerca”7 e não 

para atingir um status social mais elevado. Embora confesse aos seus ouvintes o desejo de 

ser rei ao menos por uma semana, di-lo para afirmar sua vontade de ver um Portugal 

diferente, livre da corrupção em que encontrava. Confirmemo-lo com suas palavras:  
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Sabem os meus fidalgos, eu só queria ser rei um dia. Um dia não era 
cabonde; mas uma semana. Se fosse rei uma semana, afianço-lhes que 
mondava Portugal. Uma fogueira em cada oiteiro para os ministros, os 
juízes e os doutores de má morte. Para estes decretava ainda cova bem 
funda, com obrigação de cada homem honrado lhes pôr um matacão 
em cima. Uma choldra de ladrões! (OM, p. 153).  

 

Além disso, apesar da condição humilde, Malhadinhas, ao contrário do pícaro 

clássico, não despreza o trabalho, antes labuta arduamente para sustentar mulher e filhos. 

Como salienta Torres, ele é mais aventureiro que velhaco e vagabundo, se não fosse assim, 

não diria à sua Brízida: “Já sabes, vermelho para o mar, aparelha o burro e vai ao sal” (OM, 

p. 82). Foi à custa de muito trabalho, trinta anos de almocreve, “com o honrado suor do 

meu rosto” (OM, p. 149), que granjeou os bens com os quais garantiu a abastança da 

família. Vê-se que aprendera bem a lição ensinada pelo frade Joaquim das Sete Dores 

através do provérbio: “Arrieiro no tarde chora por arrieiro, nanja por cavaleiro” (OM, p. 

131). 

Antonio Candido, no conhecido ensaio “Dialética da malandragem”, faz uma 

caracterização do típico herói ou anti-herói picaresco. Podemos identificar, entre as 

características levantadas pelo crítico, aquelas que se afinam com o protagonista de 

Aquilino, a saber: o narrar as próprias aventuras; a origem humilde; o choque áspero com a 

realidade, que leva à dissimulação, à astúcia, e constitui justificativa para as “picardias”; a 

mobilidade, a mudança de ambiente que proporciona variação da experiência e visão da 

sociedade no conjunto; e, por fim, a aprendizagem resultante da experiência.8 

Acerca da primeira, já ficou dito que é o próprio Malhadinhas quem narra os 

episódios de sua movimentada vida. A segunda fica clara quando o almocreve diz, 

referindo-se à mãe, “pobrezinha, fartou-se de carregar molhos da lenha, de dar o dia, para 

eu não ter fome, que meu pai, o malvado, não quis saber de mim” (OM, p. 159). No que 
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toca à terceira, vimos que Malhadinhas usa de ardis para se defender, para punir os 

inimigos ou desonestos, para se acautelar ou se desvencilhar de situações que põem em 

risco sua liberdade ou sua vida, ou, ainda, para mostrar o seu desprezo pela justiça oficial e 

pelas autoridades instituídas, às quais considera injustas e corruptas. Não é à toa que 

ironicamente afirma na página 111: “eu aceito dares e tomares com tudo e com todos, 

ainda com o Diabo do Inferno, mas lá com os ladrões da justiça – libera me Domine.” (OM, 

p. 111). A quarta característica é manifesta no ofício ao qual se dedicou ao longo da vida. A 

condição de almocreve levou-o a andanças de feira em feira, de povoado em povoado, 

proporcionando o contato com diversos tipos humanos e conferindo uma visão ampla da 

sociedade. Por fim, é essa itinerância que confere a experiência mediante a qual transmite as 

lições aprendidas àqueles que estão a ouví-lo. 

No entanto, apontadas essas analogias, reafirmamos uma vez mais as diferenças. É 

também com base em outras considerações de Candido que podemos dizer que 

Malhadinhas destoa do modelo original do pícaro. Contrariamente a este e não obstante as 

tribulações da vida, o herói aquiliniano é provido de paixão, nutre sentimentos verdadeiros 

por sua amada Brízida, não se casando por interesse. Além disso, é sincero com os amigos, 

não os trai. E, ainda, não bajula os superiores, não procura agradá-los, como é hábito do 

pícaro espanhol. Assim, por estas e por outras circunstâncias, como a religiosidade a que 

entrega no final da vida, consideramos Malhadinhas como um pícaro singular ou, ainda, um 

antipícaro, se observarmos o modelo primordial da picaresca espanhola. Essa peculiaridade 

deve-se, talvez, a uma mudança na figura do pícaro, sublinhada por João Palma-Ferreira 

nas seguintes observações:  

 

Com a sua geografia, as suas éticas, linguagem, genealogia e 
mentalidade, o pícaro [...] extravasa das fronteiras da Península e do seu 
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tempo clássico e vai renascer, nas épocas de crise e de desencanto, um 
pouco por toda a parte, como personagem com caráter próprio e 
inimitável, [...] perdendo o caráter que assumiu nos séculos XVI e XVII 
[...] para finalmente se fixar como uma atitude de rebelião contra os 
quadros estabelecidos pela sociedade, pela moral oficial, pelas 
imposições da ordem, dos sistemas e das leis ou ainda pelo academismo 
oficioso.9   

 

Sem dúvida, pelas razões expostas, podemos identificar em Malhadinhas, 

considerado por Palma-Ferreira como o mais célebre dos pícaros místicos, esse “caráter 

próprio e inimitável” e é isso que confere a sua singularidade. 

Cumpre observar agora os aspectos que nos autorizam a estabelecer uma analogia 

do herói aquiliniano com o paradigma do cavaleiro medieval. Segundo Georges Duby, é no 

século XIII que a cavalaria se estabelece como um corpo bem delimitado, dotado de 

superioridade e excelência antes ligadas à nobreza e colocado no centro do edifício social. 

O vocábulo cavaleiro é adotado em 1302, substituindo o termo latino miles e outros modos 

de exprimir a superioridade social desse grupo.10 Conforme Franco Cardini, o “sistema 

ético cavaleiresco”, que teria sido proposto primeiramente pela Chanson de Roland, gira em 

torno da coragem (prouesse) e da “sageza” (sagesse), espécie de sagacidade especial, apurada 

pela experiência, costumeiramente traduzida por prudência.11 Jean Flori, por sua vez, 

aponta, como componentes de uma ética própria à cavalaria, os seguintes aspectos: “culto 

da coragem e do heroísmo, respeito ao código deontológico que poupa, por interesse ou 

por ideal, o homem desarmado ou caído por terra; respeito à palavra dada; zelo pela 

reputação, ampliada pela bravura de uns e pela generosidade de outros”.12  

Por sua postura em determinadas circunstâncias, identificamos em Malhadinhas 

alguns dos aspectos supracitados, principalmente no que se refere à coragem e à palavra 

firmada. No tocante a esta última, ele distancia-se do pícaro e aproxima-se do herói 

cavaleiresco por ser capaz de cumprir a palavra empenhada, virtude que muito valoriza: 
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“Voltou-se tudo; de meu tempo, também, homem de palavra era como se trouxesse 

sempre consigo um alforge de libras. Ajustava o que queria e levantava o que queria de 

proprietários e de tendeiros. Palavra era palavra, mais ouro de lei que uma peça de D. 

João.” (OM, p. 14). Aqui podemos notar o apreço do personagem pelo acordo firmado por 

meio da palavra dada. Neste caso, ela equivale ao poder econômico, sendo capaz de 

proporcionar benefícios equivalentes aos obtidos mediante a apresentação do dinheiro 

propriamente dito. 

 Para ele, empenhar a palavra é selar um compromisso no qual está em jogo a honra. 

Por isso vai ao duelo marcado com o Tenente da Cruz, um de seus desafetos, na feira de 

Lamas, episódio narrado no capítulo V. Mesmo temendo a morte, não se acovarda. Antes 

da partida, lembra-se do ditado que diz que “a morte é certa e a hora incerta” (OM, p. 83). 

Chegando ao local combinado para a justa, Malhadinhas depara-se não só com o Tenente, 

mas com um verdadeiro bando que lá está para matá-lo. Nosso herói não se intimida, 

dispondo-se a lutar contra todos. Contudo, a luta termina por não acontecer, pois, na 

iminência do confronto, chega Bernardo do Paço, homem temido e considerado, que 

humilha o Tenente, lançando-lhe em rosto a covardia, e dispersa a turba de arruaceiros, 

recebendo, em troca, a gratidão do almocreve. Em defesa da própria honra, este último 

declara: “Bem haja eu, que nunca deixei a minha honra por mãos alheias, nem me esqueci 

de pagar agravo ou fineza recebida” (OM, p. 96). Com efeito, tempos depois, na feira de 

Vale de La Mula, Malhadinhas tem a chance de retribuir a “fineza”, o favor do amigo, pois 

o encontra na mesma condição em que dantes estivera, cercado por inimigos. Vai-lhe então 

ao encontro e ambos enfrentam a malta, lutando com paus. Aqui manifesta-se a amizade 

fraterna e a solidariedade, também inclusas entre os valores cavaleirescos. 
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 Acerca dessa concepção de honra ligada à coragem, Flori diz que “ela constitui o 

fundamento principal da ideologia cavalheiresca”, mantendo-se em todas as épocas e não 

desaparecendo nos romances.13 O exemplo de Malhadinhas é claro. À maneira cavaleiresca, 

ele luta em defesa de sua honra, ou seja, em zelo de sua reputação, ainda que tal empenho 

ponha em risco sua vida. No início do capítulo VII, momento em que fala da postura do 

“homem honrado”, ele declara: “Há momentos na vida e pendências que um homem 

honrado não provoca nem espera, e que só se resolvem de pulso rijo e botando as unhas a 

uma arma” (OM, p. 103), e garante que sua faca “nunca saía da bainha sem causa nem 

entrava na bainha sem honra” (OM, p. 103). Aqui o personagem justifica o uso da arma, 

manuseada, segundo ele, contra “jogos de falsa fé e pessoas de mau sentido” (OM, p. 104). 

No episódio no qual presta ajuda a Bernardo do Paço, vê-se que o jovem Malhadas 

era habilidoso não só no uso da língua e da faca, mas também no jogo do pau. Já no 

capítulo II contara como jogou o pau com um jovem valente do povoado de Santa Eulália, 

por ocasião de uma festa de casamento na casa de Faustino, sujeito que passara, dois anos 

antes, por Barrelas, e a quem Malhadinhas matara a sede com uma botelha de vinho. 

Neste episódio, também podemos perceber ressonâncias do medievo. Em texto 

intitulado “A saída do cavaleiro cortês”, Erich Auerbach leva-nos a refletir sobre 

determinados aspectos do início do Ivain de Chrétien de Troyes, romance cortês da 

segunda metade do século XII. O crítico tece considerações sobre a narração de uma 

aventura de Calogrenante, um dos cavaleiros da corte do rei Artur. Conforme seus 

comentários, podemos observar, guardadas as devidas proporções, certa semelhança entre 

ambos os episódios narrados, o de Calogrenante e o de Malhadinhas. Tal como o cavaleiro 

arturiano, o jovem almocreve é bem recepcionado, sendo honradamente reconhecido por 

aquele que o hospeda.  
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No citado romance, Calogrenante, que saíra em busca de aventuras, é cortesmente 

recebido por um hospitaleiro castelão, tem seu cavalo recolhido, é despojado de sua 

armadura e coberto com um manto, ficando na agradável companhia da filha do castelão 

até a hora do jantar. Malhadinhas, por sua vez, também é amigavelmente recepcionado por 

Faustino, o qual celebra, naquele momento, as bodas do filho. Tem o cavalo recolhido 

pelas mãos do anfitrião, sentando-se, depois, à mesa, para ser servido por Rita, filha do 

dono da casa, com a qual passa, igualmente, agradáveis momentos, bailando, tomando 

parte na festa. 

Assim, pelos elementos coincidentes, conferimos a analogia entre ambas as 

aventuras, pois a experiência de Malhadinhas desenvolve-se, como se viu, segundo o 

cerimonial cavaleiresco descrito na narração de Calogrenante. Nesse sentido, podemos citar 

as palavras de Auerbach no que se refere à importância dos valores cavaleirescos para a 

literatura: “A ampla e duradoura difusão do romance costês cavaleiresco exerceu sobre o 

realismo literário uma influência importante”14, influência esta atestada na obra de Aquilino, 

especialmente através deste simpático personagem do qual estamos a falar. 

Conforme dissemos há pouco, Malhadinhas, em sua juventude, foi habilidoso no 

jogo do pau. Tal habilidade é demonstrada na citada celebração de casamento na casa de 

Faustino. No meio da festa, o jovem fica a observar as brincadeiras dos rapazes que lá se 

encontram. De repente, surge, entre estes, um que se destaca por sua estatura e que se 

vangloria de saber jogar o pau melhor que todos, lançando um desafio em troca de uma 

moeda de ouro. Malhadinhas não resiste, aceitando-o. Joga habilmente, analisando as 

táticas do adversário até vencê-lo de maneira sutil e surpreendente. Durante o jogo, fora 

capaz de tirar, um a um, com um canivete, os botões do colete do desafiante, deixando este 

e a plateia verdadeiramente surpresos ao se darem conta do feito. Em suas palavras: 
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Ficaram todos suspensos quando vieram ao entendimento completo da 
façanha. [...] E como eu lhes parecesse cordo do génio a bem, e levado 
da breca se me puxassem a terreiro, como a proeza não era pão nosso 
de cada dia, dali por diante fui mais festejado que o próprio rabequista. 
[...] Quanto ao alarve, quase tive pena dele, ao vê-lo lançado ao desprezo 
e eu mais apajeado que um herói que voltou da África de bater os 
pretos. (OM, p. 41-43). 

 

Observa-se aqui a consciência do personagem em relação à proeza realizada e ao seu 

reconhecimento como herói, sendo “festejado” pelo público que assistiu ao confronto. 

Neste e no acontecimento mencionado anteriormente, isto é, no duelo com o 

Tenente da Cruz e neste último desafio na casa de Faustino, podemos notar resquícios de 

uma das práticas guerreiras apreciadas na Idade Média, a saber, as justas. Diferentemente 

dos torneios surgidos por volta do século XI, na França, os quais consistiam em combates 

coletivos, as justas correspondiam ao confronto individual, ou seja, à luta “cara a cara” 

entre dois guerreiros. Segundo Flori, os jovens, em busca de fama, provocavam seus 

adversários com injúrias, gritos ou gestos de desafio, incitando-os a lutar, a aproximar-se 

para o combate. Os vitoriosos ganhavam consideração e notoriedade.15 É o que, de certa 

forma, vemos acontecer ao nosso Malhadinhas, que, incitado por seus oponentes, acaba 

ganhando fama de herói em alguns casos, de valentão briguento em outros. 

Acerca dessa última condição, a de briguento, ele próprio chega a lamentar-se da 

má fama em certa ocasião. Foi o que se deu no encontro inesperado com o Capa-Cavalos 

de Sendim, homem que Malhadinhas levara, tempos antes, a ser preso por ter sido 

desonesto com o homenzinho da Granja no jogo da vermelhinha. Tal episódio é relatado 

no capítulo IV. Nessa ocasião, o personagem é desafiado e mesmo ameaçado pelo 

adversário, que deseja vingança. Ele então reage de imediato, apunhalando o inimigo. 

Apoiado na concepção de que “quem não deve não teme”, não foge covardemente, antes 
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fica e acaba sendo preso e levado para a Cadeia da Moimenta, da qual o Sr. Abade Sá vai 

tirá-lo. Durante a confusão que se levantou por causa do fato, Malhadinhas pensou 

consigo:  

 

António, o teu pior inimigo é a fama que em má hora granjeaste de 
bulhão e de matador. É em nome dessa fama que o ladrão que 
derrubaste a teus pés em boa e legítima defesa se tornou em pobre de 
Cristo, destes viandantes dos caminhos que vão de terra em terra sem 
fazer sombra, e tu não passas dum facínora que anda às soltas. Quem 
não quer ser lobo não lhe veste a pele, e tu vestiste a pele do lobo! Não 
te queixes da injustiça dos homens, queixa-te do gênio, que é 
assomadiço e falho de humanidade. (OM, p. 69-70). 

 

Vemos falar aqui a consciência do personagem, que reconhece possuir uma índole 

impetuosa e atribui à fama de desordeiro o fato de ser encarado por todos como um 

bandido. Contudo, queremos destacar que a postura do personagem, embora violenta, 

aproxima-se mais uma vez do modelo cavaleiresco, uma vez que ele demonstra nobreza de 

caráter por não ter agido com covardia, mas em defesa própria. Além disso, não foge, antes 

permanece no local do incidente por não se considerar culpado. Outro aspecto que deve 

ser observado é o fato de que Malhadinhas, ao provocar a prisão do Capa-Cavalos, motivo 

que leva este último ao desejo de vingança, estava agindo em defesa do mais fraco, o 

homenzinho da Granja, o qual fora astutamente enganado pela fraude no citado jogo da 

vermelhinha. 

Diante disso, reconhecemos, portanto, que os valores cavaleirescos que subjazem o 

personagem em apreciação são substratos da mentalidade medieval que enformou a figura 

do herói das novelas de cavalaria, sendo atualizados no texto aquiliniano. Desse modo, 

divisamos uma ponte entre o imaginário do aldeão português, aqui representado por 

Malhadinhas, e as estruturas mentais do homem medieval que exaltava as virtudes de 
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coragem, valentia e cortesia. Assim, valendo-nos dos conceitos de Hilário Franco Júnior, 

podemos afirmar que o herói de Aquilino paga tributo a um sistema de imagens construtor 

de uma identidade coletiva, na medida em que deixa aflorar sentimentos herdeiros do 

sistema ético da sociedade cavaleiresca do medievo.16 

 

                                                 
1 RIBEIRO, 1958, p.11. Doravante, todas as citações retiradas da obra em análise serão indicadas 
entre parênteses apenas pela abreviatura OM e pelo número da página, uma vez que foram 
transcritas da mesma edição. 
2 LOPES, 1985, p. 8. 
3 Idem, ibidem, p. 14. 
4 TORRES, 1985, p. 51. 
5 Idem, ibidem, p. 53. 
6 GONZÁLEZ, 2005, p. 201. 
7 TORRES, 1985, p. 55. 
8 CANDIDO, 1993, p. 21-23. 
9 PALMA-FERREIRA, 1981, p. 7. 
10 DUBY, 1990, p. 31-33. 
11 CARDINI, 1989, p. 61. 
12 FLORI, 2006, p. 196. 
13 FLORI, 2005, p. 159. 
14 AUERBACH, 2007, p. 120. 
15 FLORI, 2005, p. 101. 
16 Na concepção de FRANCO-JÚNIOR (2003), o imaginário complementa as noções de 
mentalidade e de representação, articulando-se estreitamente com elas. Ele é a decodificação e 
representação cultural (portanto historicamente variável) do complexo de emoções e pensamento 
analógico (estruturas arcaicas sempre presentes no cérebro), que é a mentalidade. Assim, imaginário 
é espelho da mentalidade: revela mas deforma (p. 95,97). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2376 

 

                                                                                                                                               
REFERÊNCIAS 

 

AUERBACH, Erich. A saída do cavaleiro cortês. In: Mimesis: a representação da 
realidade na literatura. (Vários tradutores). São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 107-123. 

CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem. In: O discurso e a cidade. São Paulo: 
Duas Cidades, 1993, p.19-54. 

CARDINI, Franco. O guerreiro e o cavaleiro. In: LE GOFF, J. (Dir.). O homem 
medieval.  São Paulo: Presença, 1989, p.57-78. 

DUBY, Georges. As origens da cavalaria. In: A sociedade cavaleiresca. Trad. Telma 
Costa.  Lisboa: Editorial Teorema, 1990, p.31-50. 

FLORI, Jean. A Cavalaria: a origem dos nobres guerreiros da Idade Média. Trad. Eni 
Tenório dos Santos. São Paulo: Madras, 2005. 

_______. Cavalaria. In: LE GOFF, J. & SCHMITT, J-C (Coord.). Dicionário Temático 
do Ocidente Medieval. Trad. (Coord.) Hilário Franco Júnior. Bauru: EDUSC, 2006, v. I, 
p.185-199. 

FRANCO JÚNIOR, Hilário. O fogo de Prometeu e o escudo de Perseu - Reflexões sobre 
mentalidade e imaginário. Signum, nº 5, 2003, p.73-116. 

GONZÁLEZ, Mario M. Lazarillo de Tormes: estudo crítico. In: Lazarilho de Tormes.  
Trad. Heloisa Costa Milton e Antonio R. Esteves. São Paulo: Ed. 34, 2005, p.185-217. 

LOPES, Óscar. Um lugar de nome Aquilino. Colóquio Letras, Lisboa, n. 85, p. 5-14, 
maio 1985. 

PALMA-FERREIRA, João. Do pícaro na literatura portuguesa. Amadora: Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa/Livraria Bertrand, 1981. 

RIBEIRO, Aquilino. O Malhadinhas. Amadora: Livraria Bertrand, 1958. 

TORRES, Alexandre Pinheiro. O Malhadinhas visto através do seu adagiário. Colóquio 
Letras, Lisboa, n. 85, p. 50-56, maio 1985. 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2377 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Inebriados pela simplicidade e ao mesmo tempo complexidade da obra de 

Alberto Caeiro inicia-se o percurso acerca do que viria a ser: a visão sensacionista, o puro 

olhar e a aprendizagem do desaprender. Busca-se aprender com o “mestre Caeiro” – saber 

sem saber, pensar sem pen(s) ar, aspectos veiculados a sua veia sensacionista. Mesmo que o 

poeta critique a metafísica e o simples “ato de pensar” é necessário explicar, saber e analisar 

– e no final sempre se recorre à ciência que o poeta, em questão, tanto criticava. Caeiro nos 

ensina: “saber ver sem estar a pensar” (canto XXIV). Ver tudo como se fosse à primeira 

vez, tal qual uma criança que conhece o mundo por intermédio das sensações. 

“Pensar incomoda como andar à chuva”. (canto I). O seguinte trecho evidencia 

a complexidade do poeta e nos coloca diante de um dos conceitos do mestre Caeiro que 

serão estudados neste trabalho: pensar. Ao longo da sua obra depreendem-se os seguintes 

questionamentos: O que é pensar para Caeiro? O que é ver para Caeiro? Por que Caeiro é 

considerado o mestre dos heterônimos? O que seria sentir para o poeta? 

                                                           
1 Andréia Mendonça Menegundes, graduanda de Letras pela Universidade Federal do Maranhão – 

UFMA (andreia.m.m@hotmail.com) 

2  Marília Milhomem Moscoso Maia, graduanda de Letras e Pedagogia pela Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA (mariliamilhomem@gmail.com) 
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Nesse artigo buscar-se-á responder a esses questionamentos a partir do estudo 

e da leitura de “O guardador de Rebanhos”, composição poética, surpreendente e deverás 

intrigante. 

 

ALBERTO CAEIRO, O MESTRE DOS HETERÔNIMOS 

 

Antes de explicitar sobre os motivos que levam Alberto Caeiro a ser o 

mestre dos outros heterônimos, é necessário definir ou explicar o que seria o fenômeno da 

heteronímia. Segundo Perrone -Moisés: 

            

 Pessoa teve que multiplicar-se por falta de ego que carregasse o excesso 
do desejo. Nele as pulsões estavam sem suporte subjetivo; como forças 
que são, as pulsões exigiram vazão e, ao abrirem as comportas, criaram 
não um, mas vários suportes. Por serem vários e “reais” (filhos de 
múltiplos desejos), os suportes escaparam ao ego, assumiram claramente 
sua condição de héteros, de comutadores alternantes. (PERRONE-
MOISÉS, 2001, p.117) 

 

O que Perrone-Moisés explica é que por falta de um “eu” em sua totalidade, o 

poeta recorre à heteronímia para a projeção de autonomia dispersa em outros seres, poetas; 

provocando o surgimento de vários estilos e estéticas. Este fenômeno se caracteriza como 

o emergir de vários eus, várias máscaras e/ ou múltiplas personalidades. 

Cada heterônimo é como uma dobra – modos de existir, de ser – que se 

desdobra no poeta. O heterônimo é bem mais que o pseudônimo (falso nome), pois na 

pseudônima, o poeta não se desvincula do seu “eu”.  

Para cada heterônimo, Fernando Pessoa, ortônimo criou uma biografia. No 

caso Alberto Caeiro, seria o mestre dos outros heterônimos, justamente, por ser um poeta 

bucólico e perceber a singularidade das coisas – aspecto este que tentou transmitir para os 
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outros heterônimos, motivo este que o tornou “Mestre”, devido à forma/maneira de não 

pensar apenas ver as coisas.  

 

O QUE É PENSAR PARA CAEIRO 

 

Alberto Caeiro se apresenta como um poeta “anti-filosofico”, à medida que 

este nega a necessidade da razão como forma de perceber as coisas da Natureza. Para ele, o 

pensar racionalmente atrapalha o ver, visto que, as coisas têm existência no aqui e no agora 

-, elas são e estão aqui. Não precisam do passado para serem compreendidas e a realidade 

existe na sua totalidade. Desta forma, o mestre Caeiro pretende orientar os outros 

discípulos a serem o mais natural possível, a não abstraírem a realidade à sua volta,a não 

utilizarem a lógica do homem civilizado,o ser pensante. 

Caeiro é o poeta das sensações, ou seja, pensar é sentir. Seus pensamentos 

são todos sensações: 

 

Sou um guardador de rebanhos. 
O rebanho é os meus pensamentos 
E os meus pensamentos são todos sensações. 
Penso com os olhos e com os ouvidos 
E com as m]aos e os pés 
E com o nariz e a boca. 
(Canto IX)3 

 

O poeta nos propõe uma nova forma de pensar. Caeiro não faz uso/ou não 

quer usar as experiências intelectuais apenas as experiências sensoriais, isto é, vivências 

                                                           
3 Este canto e todos os demais citados foram retirados do livro Ficções do interlúdio, organizado por 

Fernando Cabal Martins.  
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intermediadas pelos sentidos: “Penso com os olhos e com os ouvidos/E com as mãos e 

com os pés/E com o nariz e com a boca.” 

Pessoa ortônimo está divido entre o pensar e o sentir, dicotomia recorrente na 

sua poesia, diferentemente de Caeiro, pois, há apenas pensamentos-sensações. Pois, 

 

No mestre, a não separação do pensamento e das sensações („ os 
meus pensamentos são todos sensações‟) ocorre à escala 
microcóspica; e não se pode concebê-la como unidade, nem como 
síntese, mas como osmose: a entidade caeiriana sensação 
pensamento não resultou as união de dois elementos, nasceu com 
ele, naturalmente, como o próprio Caeiro que é o ser mais natural 
do mundo. (GIL apud CHRIST,S/d,p.13) 
 

Caeiro se despoja de concepções ou de qualidades que o definem como 

homem, animal que pensa e sente. Ele busca descrever de fora sem se deixar envolver, 

sentimentalmente/ ou afetivamente, pois a emoção atrapalha a visão; o mundo para o 

poeta é visto ou apreendido como uma criança que conhece o “novo” através das 

sensações/sentidos. Ele não procura se questionar ou elaborar teorias/pensamentos sobre 

o que está a sua volta apenas não recorre a sua memória para julgar ou analisar determinado 

“objeto”. Neste caso, o objeto se inicia nele e nele se conclui, isto é, o poeta busca alcançar 

a coisa na própria coisa, sem precisar de um conceito abstrato para reconhecer a sua 

existência no mundo. Basta existir pra ser completo. 

 

O QUE É VER PARA CAEIRO 

 

Segundo o poeta, “O essencial é saber ver”. O primeiro olhar é a ausência de 

tudo, da relação desprovida do sentimento. A coisa olhada e o individuo que a olha são 

elementos distintos e que não dialogam, a existência de um não interfere ao 

reconhecimento do outro. As coisas existem independentemente da consciência do 

homem. Cabe a ele observá-las, por exemplo, não como o filosofo que ver uma flor como 

um conjunto de elementos sensíveis que são cor, perfume, forma e etc. - ou seja, 
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abstraindo-as, Caeiro busca descobrir a singularidade de cada elemento, isto é, do objeto 

flor em separado, para que não haja uma deformação de seu olhar, o julgamento – esse é o 

grande problema do homem civilizado e racional, julgar o objeto de acordo com suas 

concepções e conceitos cotidianos que acabam por deformar a visão do sujeito. O que leva 

o poeta a recusar o intelectualismo e a promover o conhecimento por intermédio das 

sensações. Como se observa no canto XXIV: 

 

O que nós vemos das coisas são as coisas. 
Porque veríamos nós uma coisa se houvesse outra? 
Porque é que ver e ouvir seriam iludirmo-nos 
Se ver e ouvir são ver e ouvir? 
 
O essencial é saber ver, 
Saber ver sem estar a pensar, 
Saber ver quando se vê, 
E nem pensar quando se vê 
Nem ver quando se pensa. 

 

Caeiro privilegia o ver em detrimento do pensar, negando, portanto a filosofia 

cartesiana e os poetas místicos. O que é considerado pelo poeta uma doença, pois, deturpa 

a natureza das coisas, a sua essência, aquilo que as torna única diante do olhar do 

observador: 

os poetas místicos são filósofos doentes,  
E os filósofos são homens doidos. 
Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem                                                                
E dizem que as pedras tem alma 
E que os rios têm êxtases ao luar. 
Mas as flores,se sentissem, não eram flores, 
 Eram gente; 
 E se as pedras tivessem êxtases ao luar, 
 Os rios seriam homens doentes. 

(Canto XXVIII) 

 

Caeiro é um poeta que nega a poesia dos místicos para sugerir uma nova 

concepção poética. Uma poesia que não se utiliza de metáforas gastas, que não pode se 
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deixar influenciar por significados cristalizados. Daí, a poesia caeriana apresentar-se como 

uma teoria sobre um fazer poético e ao mesmo tempo ser a prática desse fazer proposto 

pelo poeta. 

Acerca do caráter metapoético da poesia de Caeiro, Luzilá Ferreira afirma que: 

 

O estudo de “O Guardador de Rebanhos” nos leva a ver no texto ao 
mesmo tempo uma teorização e uma prática como se definem o poeta e 
a Poesia, e como esta se faz, aos nosso olhos de leitor atento. 
(FERREIRA, 1989,p.16) 

 

Caeiro pretende transmitir um dizer pessoal, uma voz única e um sentir único. 

Tarefa esta que não é simples de ser alcançada. Necessitando, pois de uma aprendizagem 

do desaprender. Próximo tópico deste trabalho. 

 

A APRENDIZAGEM DO DESAPRENDER 

 

Na aprendizagem do desaprender, o poeta, faz uma critica da razão e do 

intelectualismo na abordagem da compreensão das coisas. O julgamento do objeto 

atrapalha a visão e lhe dá uma deformação acerca do objeto. Por isso que é importante o 

desprendimento ou desligamento da visão critica. Neste sentido, a natureza vai ser superior 

ao homem por não ter mistério, nenhuma profundidade, complicação, mas uma 

transparência e clareza. “É como uma bolha de sabão que uma criança sopra na palhinha: 

clara, inútil e passageira, amiga dos olhos.” A bolha de sabão não tem nenhum mistério ou 

profundidade, somente a transparência faz com que ela seja mais do que parece ser...  

Neste sentido, a visão precisa ser pura e exata, aquilo que Caeiro chama de 

aprendizagem do desaprender. Uma maneira de ver e sentir as coisas por meio dos sentidos 
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e, como se pode tirar delas lições/aprendizagens de vida, pois as coisas que estão no 

mundo podem ser fonte de experiências sensoriais. Contudo, é necessário resistir à análise 

e interpretação das coisas existentes no mundo. 

 
Leve, leve, muito leve, 
Um vento muito leve passa, 
E vai-se, sempre muito leve. 
Eu não sei o que penso 
Nem procuro sabê-lo. 
(Canto XIII) 
 

É preciso se deixar ir e se livrar das amarras coercitivas e do intelectualismo 

que nos prendem ao mundo, pois a nossa única missão, enquanto homens/sujeitos é a de 

simplesmente existir, assim como as flores, as árvores, os rios, etc. A coisa, é coisa natural, 

existe simplesmente, por existir; o poeta precisa se despojar daquilo que o define como 

homem, animal racional que sente. Ou seja, é necessário existir na natureza como um 

objeto qualquer, sem dramas, sem conceitos, definições, sem deixar que o pensamento nos 

oriente, pois o pensamento nos leva a perder a simplicidade de ver as coisas como elas são. 

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alberto Caeiro nos surpreende com a sua concepção de vida e de arte baseados 

no principio sensacionista. O mestre que pretende ensinar aos seus discípulos a ver e não 

pensar, a ser o mais natural possível, a se desvincularem de toda cultura adquirida ao longo 

da vida e de toda carga ideológica. Caeiro é um poeta que ver na linguagem o 

distanciamento entre o ser e o objeto, logo desconfia da sua capacidade de significar o real 

tal qual como ele é apreendido pelo sujeito. 
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O poeta nos ensina a aprendizagem do desaprender como forma de 

compreensão ou apreensão do real desvinculada do intelecto. É preciso desaprender para 

aprender tudo àquilo que nos rodeia; o mundo ou a Natureza existe para serem assimilados 

pelos sentidos. Caeiro se propõe a resgatar o homem original puro para assim entender a 

vida – o que está veiculado a idéia do paganismo absoluto ou panteísmo naturalista. Como 

explicita Feitosa: 

  

Daí advém a defesa do paganismo absoluto despojando o homem 
do vinculo religioso cristão e resgatando-o em sua pureza original, 
para que assim possa deparara com a verdadeira  face da vida. O 
culto ao sensacionismo é decorrente dessa postura assumida por 
Caeiro, visto que se caracteriza como um movimento dos sentidos 
onde não há margem para a introspecção ou assédio da razão. 
(FEITOSA, 1998, p. 43). 
 

A idéia que permeia o discurso poético de Caeiro é a impossibilidade metafísica 

de nomear a realidade. Caeiro prefere fugir dessa possibilidade devastadora. Ele recusa 

todo o materialismo intelectual e a própria consciência, assim, tudo o que o cerca não 

recebe nomeação ou conceitos. Designar para Caeiro é simplesmente existir por existir, ver 

por ver... Voltar às coisas iniciais antes do conhecimento, sem a determinação cientifica que 

tanto nos acomete no cotidiano e que nos cega. Ele não se perde em oposições categóricas 

ou cientificas que produzem um desassossego nos outros heterônimos. 

Caeiro é livre, justamente, por não alimentar oposições cientificas, os seus 

pensamentos são todos sensações. Poeta livre e de olhar ampliado apreende tudo a sua 

volta, sem os entraves das oposições constantes do pensar e do julgar. Nada é igual tudo é 

singular! O olhar pela primeira vez apresenta para o poeta as significações do singular, o 

alcance do fora para dentro, do externo para o interno, o que torna tudo sempre singular e 

novo. 
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Caeiro propôs uma nova concepção poética na qual o pensamento é refutado. 

Contudo, o poeta tem consciência de que não conseguiu se desvincular da racionalidade, 

como fica claro nos versos abaixo: 

 
Procuro dizer o que sinto 
Sem pensar em que o sinto. 
Procuro encostar as palavras à idéia 
E não precisar de um corredor 
Do pensamento para as palavras. 
Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. 
O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio ao nado 
Porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. 
Procuro despir-me do que aprendi,  
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram 

(Canto XLVI) 

 

Mesmo negando o caráter racional em sua poesia, Caeiro não conseguiu se 

desvincular totalmente do pensamento. “Nem sempre consigo sentir o que sei que devo 

sentir.” É neste fulcro entre pensar e não pensar que reside o eixo primordial para se 

compreender o poeta e toda a sua complexidade. O poeta, em questão, tentou abolir o 

pensamento, pois para ele o pensamento interfere na apreensão da singularidade e 

simplicidade das coisas, é contra a Natureza. Mas para dizer, o poeta precisa se render ao 

pensamento – daí todo o drama da contradição que permeia a poética de Caeiro. 
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A MULHER E A CASA PORTUGUESA EM A SIBILA: QUESTÕES DE 

PAISAGEM, ESPAÇO, IDENTIDADE E MEMÓRIA 

 

Maristela Kirst de Lima Girola1 

 

Como afirma Jorge Fernandes da Silveira, “a casa é cenário das questões-chave, 

ainda hoje, para a relação dos portugueses com a sua própria história, consigo mesmos” 

(SILVEIRA, 1999, p. 15), integrando o “imaginário de uma das civilizações mais viajantes 

do Ocidente” (SILVEIRA, 1999, p. 15). A partir dessa reflexão, gostaríamos de tecer 

algumas breves considerações a respeito do romance A Sibila, de Agustina Bessa-Luís, 

publicado em 1954, entendendo-o como uma obra significativa no movimento direcionado 

para o conhecimento do interior da terra portuguesa. A Sibila destaca-se na produção 

romanesca do século XX, contribuindo para a revisão da identidade portuguesa, uma vez 

que o romance volta-se para o interior do país, invertendo o movimento masculino de 

busca identitária no mar e nas viagens, isto é, além das fronteiras. Simone Pereira Schmidt 

explica que “a narrativa percorre um caminho em direção ao interior, ao seio da terra, onde 

encontramos um universo feminino” (SCHMIDT, 2000, p. 78). 

Agustina Bessa-Luís desenvolve uma escrita atenta à opressão da mulher, 

promovendo uma reviravolta na ficção lusa, ao romper com os mitos masculinos, 

constituindo-se em uma voz transgressora e subversiva. A Sibila não só retrata os 

elementos de coerção que regem um universo androcêntrico, mas também rompe com esse 

espaço, promovendo um deslocamento de centro, ao priorizar na narrativa as personagens 

femininas. Suas heroínas apresentam uma forte ligação com o espaço da casa e com o 

                                                           
1 Doutoranda em Letras, PUCRS. 
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campo, enfim, com a terra, elemento que marca profundamente as suas identidades. A 

relação estabelecida entre terra, casa e passado constrói o tom memorialista da narrativa.  

O enredo passa-se na região rural ao norte de Portugal, onde se localiza a casa da 

Vessada, propriedade pertencente à família da protagonista, Joaquina Augusta, por mais de 

dois séculos. A região de Entre-Douro-e-Minho, nos romances agustinianos, segundo 

Álvaro Manuel Machado, “é tão portuguesa como o Sul dos Estados Unidos em Faulkner é 

americano ou a Normandia em Proust é francesa” (MACHADO, 1979, p. 25). Os espaços 

rurais, no romance, são nomeados e humanizados, formando pequenos universos, 

reconstruídos pela memória afetiva.  

A narrativa inicia a partir da nova geração, representada pela sobrinha de Quina, 

Germana, herdeira da casa. O espaço da casa familiar, abrigando antigos objetos e móveis, 

atua sobre Germa, evocando o tempo, a memória e as demais personagens. O questionar 

de Germa sobre sua predecessora relaciona-se à sua própria existência, uma vez que 

respondida a incógnita de quem fora sua tia, poderá ela compreender também a si mesma, 

ao seu tempo e ao seu lugar naquela família e naquela sociedade. Precisa descobrir a 

resposta dessa pergunta para poder situar-se, não só sobrepondo momentaneamente dois 

espaços temporais, o passado e o presente, mas também interpretando o espaço em que se 

insere.  

Para construir sua identidade, a jovem procura fazer da casa da Vessada, o seu 

próprio lugar, o local de suas raízes, recompondo o que estava fragmentado por meio do 

rememorar. Schmidt afirma que “a memória será a chave para o desvendamento das 

identidades das duas personagens, e também para a compreensão desse mundo” 

(SCHMIDT, 2000, p. 57-58). Em A Sibila, o imaginário forma-se “a partir do espaço 

privilegiado da casa familiar” (MACHADO, 1979, p. 150), que se transforma, 
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consequentemente, conforme argumenta Machado, em um “espaço profundíssimo, no 

sentido bachelardiano do termo, nesse sentido em que o imaginário nele se concentra em 

absoluto desde a infância, e se concentra ao nível de símbolos” (MACHADO, 1979, p. 

150-51). O espaço e os objetos superam a simples relação com a realidade material, 

assumindo conotações simbólicas.  

Germa procura descobrir a sua identidade a partir das memórias familiares, num 

processo de autoconhecimento. Dividida entre o mundo urbano e o rural, entre os valores 

burgueses e os do campo, entre o passado e o presente, Germa busca, na reconstituição da 

trajetória de Quina, um sentido para a sua própria vida. Quina representa um elo entre as 

gerações femininas subjugadas pelo masculino e a nova geração, simbolizada por Germa, 

que rompe com o patriarcalismo. Quina é, portanto, ainda uma figura de transição. Procura 

destacar-se no âmbito familiar e na sociedade, espaços dominados pela figura patriarcal, por 

meio da autoconstrução de uma imagem para si, a de “sibila”.  

A personagem Quina evolui, modifica-se ao longo do extenso romance, por meio 

de conflitos entre a sua interioridade e o mundo exterior. A primeira grande transformação 

da personagem ocorre por volta de seus quinze anos de idade, antes da morte do pai. 

Quina é atingida por uma estranha doença que a mantém de cama por um ano. Segundo 

Silvina Rodrigues Lopes, Bessa-Luís estabelece, em sua obra, uma relação entre a doença e 

a clarividência, entre a doença e o extraordinário, o que faz da autora “uma das principais 

figuras literárias da modernidade” (LOPES, 1988, p. 13), ao lado de Thomas Mann. 

A palidez e os desmaios recorrentes fazem com que seja dada por inválida e quase 

morta. As mulheres da redondeza começam a vê-la como portadora do sobrenatural: “Isto 

aterrorizava as mulheres depois encheu-as de uma devoção recolhida, acreditando a moça 

possuída de sobrenatural, vítima ou eleita, não sabiam” (BESSA-LUÍS, 2003, p. 45). Dessa 
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forma, Quina recebe um poder que lhe é outorgado pelas outras mulheres. A atitude de sua 

mãe para com ela muda, passa a dedicar-lhe deferência, orgulho, mimos e venerações, no 

que é acompanhada pelas demais. Essa mudança de tratamento atinge Quina que percebe 

uma oportunidade de ascender no espaço social:  

 

Relegada para um plano quase de serva, considerada um número mais na 
família, ela que continha elementos duma tremenda personalidade, reagiu 
da única forma que seria de esperar - a sua típica reacção de „pega ou 
larga‟, a conquista da ocasião, usando para isso de todos os seus talentos 
de convicção e até charlatanismo. (BESSA-LUÍS, 2003, p. 45). 

 

 Descobre o prazer de estar em primeiro plano. Vibra com o afeto e a admiração 

que recebe. Está consciente de ter conseguido destacar-se em seu meio: “Sentiu que não 

podia perder jamais aquele privilégio que subitamente a revelava com algo de distinto e à 

parte de todos os outros” (BESSA-LUÍS, 2003, p. 46). Ocorre uma grande mudança com a 

personagem, Quina transforma-se na sibila (alcunha que lhe será atribuída, mais tarde, pela 

condessa de Monteros, Elisa Aida), conquista um espaço só seu. Essa metamorfose é 

gestada no espaço fechado de seu quarto, no leito, de onde sairá mudada e pronta para 

transgredir as fronteiras da casa familiar. Quina almeja projetar-se socialmente, transcender 

a sua posição subalterna. A personagem usa o misticismo como uma forma de poder e 

prestígio social, condizente com o que lhe permite, naquele momento histórico, a sua 

condição feminina. 

Quina diferencia-se significativamente de outras mulheres, em especial de sua mãe e 

de sua irmã. Maria e Estina são personagens identificadas com o espaço fechado. Quina, 

por sua vez, não se limita ao espaço interno da casa, sente atração pelo mundo exterior:  
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Não lhe bastava (...) a frieza espiritual de sua mãe e de Estina, que, em 
ser solitárias, em obedecer a si próprias, em recusar influências, 
encontravam a paz. Elas não precisavam do mundo, e viviam com uma 
plenitude inigualável. Mas Quina amava o mundo, as suas manifestações 
de poder, de grandeza (...) a exterioridade. (BESSA-LUÍS, 2003, p. 89-90) 

 

Na fase de dificuldades financeiras enfrentadas pela família, por causa da conduta 

descuidada de Francisco, seu pai, Quina parte para o espaço exterior, para o espaço 

público, o espaço dos homens, para defender a casa da Vessada. Lida com advogados e 

tenta recuperar o patrimônio da família. Quina é uma heroína complexa, pois transgride o 

espaço inicial, a casa da Vessada, um espaço fechado e feminino, para transitar no espaço 

aberto e público, dominado pelo homem. A personagem desloca-se através da fronteira de 

seu campo semântico inicial, como denomina Iuri Lotman (1978), violando a ordem do 

mundo exposto e fazendo o enredo acontecer. 

 Ela passa a transitar em dois mundos, o público e o privado, estabelecendo um elo 

entre eles. Também forma uma simbiose entre as características de seu pai, identificado 

com o espaço aberto, e as qualidades de sua mãe, relacionada ao espaço fechado, que passa 

a dominar: “Aos poucos, a casa da Vessada ficou entregue nas mãos de Quina, e ela foi 

considerada senhora absoluta dentro daquele pequeno reino” (BESSA-LUÍS, 2003, p. 56).  

As personagens masculinas opõem-se às femininas, contribuindo para a 

configuração de seu caráter, entendido como um paradigma formado pela “reunião de 

todas as oposições binárias, dadas no texto, às outras personagens (...) uma reunião de 

traços diferenciais” (LOTMAN, 1978, p. 394), como propõe Lotman, ou seja, as 

personagens são construídas como realização de um esquema cultural determinado e como 

um sistema de desvios em relação a esse. De um modo geral, os homens representam a 

instabilidade, o transitório e as mulheres simbolizam a permanência e a continuidade. 

Machado (1979) afirma que o espaço construído por Bessa-Luís, em A Sibila, é composto 
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por vários “mundos fechados” que momentaneamente se abrem e se interpenetram, 

formando uma complexidade fragmentária que propicia o desenvolvimento de uma 

linguagem simbólica a vários níveis. A romancista demonstra um sentido de ornamento 

que ele considera o elemento essencial da construção simbólica da obra.  

À narrativa central, somam-se outras histórias que ilustram o sistema de valores da 

sociedade patriarcal na qual está inserida a família Teixeira. A obra expõe um momento 

histórico de transição em Portugal, em que o eixo da vida agrária desloca-se para a cidade, 

com o início do processo de modernização do país. Aborda as transformações da 

sociedade portuguesa rural e patriarcal, priorizando os fatos cotidianos e as histórias das 

mulheres que davam sustentação a esse sistema social.   

O romance suscita reflexões sobre a sociedade e a cultura portuguesas, desvelando 

a opressão presente nas relações entre homens e mulheres, no período entre o final do 

século XIX e o início do século XX. Ao narrar a trajetória da família Teixeira, através de 

acontecimentos ligados à casa da Vessada, mostra as mulheres como responsáveis pela 

recuperação e manutenção do patrimônio material e cultural do grupo familiar em oposição 

aos homens, que desperdiçam os bens. Enquanto o homem passa o tempo no espaço 

exterior, a casa da Vessada torna-se cada vez mais o espaço das mulheres e será defendido 

por elas. Maria, mãe de Quina, que sempre tolerara as infidelidades do marido, não permite 

que Francisco a traia dentro do espaço do lar. Apesar de Maria não chegar a romper com o 

sistema patriarcal, ela não se presta a um papel acomodado de falsa felicidade conjugal. A 

harmonia doméstica que se via em romances como os de Júlio Dinis é quebrada em A 

Sibila, onde homens e mulheres encontram-se em desequilíbrio permanente. Essa diferença 

na concepção do espaço da casa reside no caráter de contestação da ordem patriarcal que se 
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encontra em A Sibila, em que uma determinada visão de mundo está sendo colocada em 

causa. 

O caráter de novidade, no panorama literário português, instaurado por A Sibila, de 

acordo com Machado, provém do fato de que o romance “não tem necessidade da história 

imediata: assimila-a através da intemporalidade do mito” (MACHADO, 1983, p. 176), 

utilizando uma linguagem essencialmente simbólica, através da qual não destrói a “estrutura 

do romance tradicional do século XIX, antes a reconstrói” (MACHADO, 1983, p. 177). As 

personagens não se definem como entidades sociais ou psicológicas nítidas, mas 

constituem a “manifestação simbólica (...) de uma complexidade imensa de elementos 

heteróclitos sobrepostos no tempo” (MACHADO, 1983, p. 189).  

Para João Camilo, o estilo narrativo agustiniano, pouco objetivo, “parece prolongar, 

na literatura escrita, a tradição oral dos contadores de histórias” (CAMILO, 1981, p. 45), 

devido à inspiração e ao tom oral da narrativa, que causa a impressão de “construir-se à 

medida que vai avançando, em vez de obedecer a um plano rígido” (CAMILO, 1981, p. 

45). O romance inicia e termina no mesmo espaço, a casa da Vessada, e com as mesmas 

personagens, Germa, herdeira da casa deixada pela tia, e Bernardo Sanches, único neto de 

Adriana, prima de Quina. Como salienta Camilo, 

 
Entre os dois momentos da ação situa-se a história de Quina, com todos 
os personagens e episódios que a interrompem e que constituem 
digressões sucessivas e regulares. (CAMILO, 1981, p. 44) 
 
 

Assim, a história já inicia com o estabelecimento de uma oposição entre a 

personagem feminina, Germa, e a personagem masculina, Bernardo. Ele representa o ramo 

da família ligado ao capitalismo e à intelectualidade; ela simboliza o apego ao passado, a 
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busca pelas raízes, a própria memória familiar, o resultado de seus antepassados, como ela 

mesma gosta de pensar: 

 

Um de seus prazeres consistia em analisar-se como o conteúdo de todo 
um passado, elemento onde reviviam as cavalgadas das gerações, onde a 
contradança das afinidades vibrava uma vez mais, aptidões, gostos, 
formas que, como um recado, se transmitem, se perdem, se 
desencontram, surgem de novo, idênticos à versão de outrora. (BESSA-
LUÍS, 2003, p. 8).  

 

A casa da Vessada é um espaço rústico, no meio rural. A casa da família Teixeira 

guarda, em cada uma de suas peças, as marcas do tempo, da simplicidade, das atividades do 

campo, dos frutos da terra. O sentimento de valorização da terra permeia a obra, que 

apresenta, segundo Catherine Dumas, “heróis rústicos, ligados à sua propriedade, à sua 

colheita, ao seu dinheiro, à sua identidade” (DUMAS, 1981, p. 31). A rusticidade do 

espaço, conforme Helena Buescu (1995), pode apresentar-se como um fator de construção 

de um mundo cultural.  

O valor dado a terra evidencia-se ainda na maneira constantemente irônica com que 

o narrador mostra as personagens urbanas e intelectualizadas em contraste com aquelas 

ligadas ao campo, por quem demonstra preferência. Assim, estabelece-se uma oposição 

funcional de lugares, entre o “campo” e a “cidade” e uma oposição entre as personagens 

ligadas ao primeiro ou ao segundo espaço. Mesmo apresentando Quina como uma heroína 

complexa, detentora não só de aspectos positivos, mas também negativos, nota-se que a ela 

é atribuída certa superioridade proveniente de sua fidelidade à terra e aos valores ancestrais. 

João Camilo (1981) afirma que o destino de Quina demonstra que ela não se afastou da 

terra, nem acedeu ao capitalismo e à intelectualidade. Há uma preocupação na obra em 
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abordar a luta de classes, o surgimento de uma aristocracia burguesa que se afastou do 

campo. 

Contudo, ao nosso ver, a maneira como o narrador apresenta Germa denota certa 

preferência pela personagem, caracterizada como equilibrada. Tal equilíbrio é atribuído ao 

fato de Germa transitar em dois mundos distintos, conseguindo harmonizar a cultura 

intelectualizada e a cultura do campo:  

 

A verdade é que a educação de Germa recebeu um tributo incalculável 
naquele convívio com os costumes do campo e da sua gente, 
especialmente com as mulheres da casa da Vessada. Todo o postiço que 
a sociedade lhe incutia, o supérfluo de que a cultura lhe rodeava o 
espírito, sofriam ali um contraste que lhe proporcionava um equilíbrio de 
valores. (BESSA-LUÍS, 2003, p. 103) 

 

 É possível considerar Germa a nova mulher portuguesa em formação, unindo dois 

saberes, duas culturas. Quina, de certa forma, já representa uma evolução em comparação à 

sua mãe, Maria, e à sua irmã, Estina, uma vez que ela recusa o papel de esposa e de mãe, 

assumindo atribuições antes masculinas, voltadas para a vida pública. Germa segue a 

mesma linha, também não se casará e procurará desvencilhar-se do jugo paterno. Mas o seu 

grande diferencial em relação à tia é a formação burguesa e intelectual a que somará os 

valores ancestrais da terra.  

Seu espaço de origem ou seu campo semântico inicial é um lar de burguesia 

desenraizada, porém, a personagem ultrapassa os limites desse ambiente, “onde o dinheiro 

possuía todo esse prestígio obcecante” (BESSA-LUÍS, 2003, p. 103), em busca de suas 

origens, de suas raízes, enfim, de sua identidade. Germa encontra novos valores ao 

descobrir o passado de sua família, por meio da memória preservada na casa da Vessada, 

no espaço rural, e nas histórias de Maria e Quina: “Encontrava na casa da Vessada um 

ambiente um tanto árido de encantos, mas que lhe parecia digno de ser respirado” 
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(BESSA-LUÍS, 2003, p. 103). Entretanto, em seu percurso de construção identitária, 

Germa terá que disputar a memória da casa e da tia com a personagem masculina, 

Custódio, espécie de afilhado de Quina.  

A casa da Vessada representa a memória da família e entre a família deve 

permanecer, “como se a propriedade fosse um símbolo do sangue e um testemunho da 

perenidade da própria família” (CAMILO, 1981, p. 50), como define Camilo. Para ele, a 

casa da Vessada, na narrativa, torna-se o símbolo “do patrimônio e da unidade familiar (da 

consciência do sangue que se transmite)” (CAMILO, 1981, p. 51) e, por isso, não passará 

para as mãos de Custódio. Já para Schmidt (2000), a casa da Vessada ficará para Germa, 

principalmente, por sua condição feminina. Como mulher, torna-se a sucessora natural de 

Quina na tarefa de preservar a casa e a memória familiar, reforçando a tese desenvolvida ao 

longo do romance de que são as mulheres as guardiãs do passado. 

Quina e Germa, cada uma à sua maneira, encontram-se às voltas com um espaço, 

com uma casa que procede do pai. Em Quina, vemos um feminino contraditório que se 

divide entre a admiração pelo poder patriarcal e a necessidade de suplantá-lo, utilizando 

recursos masculinizantes e se inserindo no espaço público, antes dominado pelos homens. 

Em Germa, identificamos uma mulher que se opõe à figura paterna, buscando uma 

identidade e um lugar social, a partir de valores femininos. 

Germa representa o indivíduo que assume a responsabilidade pela conservação da 

memória coletiva ao herdar a casa da Vessada, símbolo máximo de sua ancestralidade, da 

história de sua família e de sua própria história. De acordo com Pierre Nora (1993), quanto 

menos a “memória é vivida do interior, mais ela tem necessidade de suportes exteriores e 

de referências tangíveis de uma existência que só vive através delas” (NORA, 1993, p. 14). 

Por isso, as recordações de Germa são estimuladas pelo espaço exterior, pela casa e seus 
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móveis antigos. Um objeto em especial ganha destaque, trata-se de uma rocking-chair, a 

cadeira de balanço que muito embalara sua tia, Quina. 

 Essa cadeira serve para evocar lembranças e sustentar a memória, tecendo ligações 

entre o passado e o presente. Pode-se dizer que Germa, ao balançar-se na velha cadeira, 

aciona a memória acerca de sua tia: “Ela balançava-se ativamente (...) Tal como Quina” 

(BESSA-LUÍS, 2003, p. 8). Repetindo tal movimento, ela entra em um tipo de transe em 

que o espírito de Quina faz-se presente, provocando uma transfiguração do espaço que se 

humaniza:  

 

Germa estava nesse momento totalmente desligada e ausente de si, e 
subitamente o ambiente ficara repleto doutra presença viva, intensa, 
familiar, e aquela sala, de teto baixo, onde pairava um cheiro de pragana 
e de maçã, se enchia duma expressão humana e calorosa, como quando 
alguém regressa e pousa o olhar nos antigos lugares onde viveu, e o seu 
coração derrama à sua volta uma vigilante evocação. E, bruscamente, 
Germa começou a falar de Quina. (BESSA-LUÍS, 2003, p. 9) 

 

A casa da Vessada, como elemento retentor das memórias, é tão importante para o 

desenvolvimento do enredo que pode quase ser considerada uma personagem. Para 

Machado, em A Sibila, “todos os objetos simbólicos da vida quotidiana convergem para o 

grande símbolo que é a casa” (MACHADO, 1983, p. 182). A casa da Vessada constitui-se 

em um espaço de memória partilhado entre os membros da família. “O espaço que 

encerrou os membros de uma família durante anos comuns, há de contar-nos algo do que 

foram essas pessoas” (BOSI, 1994, p. 443), como explica Ecléa Bosi. Esse parece ser um 

dos pressupostos seguidos por Agustina Bessa-Luís. 

 Enfim, Germa é o ponto de partida e o ponto de chegada da narrativa. É a sua 

memória que sustenta a narração. A memória (entendida como narrativa de um sujeito) 

aparece no romance como recurso desencadeador de um processo de subjetivização da 
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personagem feminina que passa a configurar-se como o sujeito perceptivo responsável pela 

singularização de objetos e pela organização simbólica do espaço. Em A Sibila, não só a 

casa funciona como espaço de memória, mas também as próprias personagens funcionam 

como “mulheres-memória”. Finalizamos essa breve explanação, reconhecendo que o 

feminino e a memória, no romance agustiniano, não se constituem em espaços opostos ou 

conflitantes, nem ao menos, em espaços complementares. A memória e o feminino, em 

Agustina Bessa-Luís, constituem-se em espaços indissociáveis. 
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NÃO HÁ NA CIDADE UM LUGAR: A LÍQUIDA PAISAGEM DE FILIPA LEAL 

 

Marleide Anchieta de Lima1 

 

Não há na cidade um lugar 
sem convívio. 
ponto desabitado e incerto de ruas, 
de esplanadas sem esplanada, 
de cafés sem café, 
de gente sem voz sem gente 
no peito. 
[...] 
 
Não há na cidade um lugar 
com lugar. 
(LEAL, 2006, p.29) 

 

 Desde as últimas décadas do século XX, termos como paisagem, espaço e lugar 

tornaram-se recorrentes em estudos de literatura, filosofia, história, antropologia, geografia 

cultural, entre outras áreas interdisciplinares. Eles nos permitem observar desde os 

problemas ambientais da atualidade até as formas de estar no mundo, “lugares de habitação 

e reflexão cultural, social e estética”2. De um modo ou de outro, através de diferentes 

concepções, são termos que apontam para as tensões entre subjetividade, visualidade e 

memória na sociedade contemporânea, problematizando os deslocamentos, as relações 

entre sujeito e seu contexto, as fronteiras, as identidades e a construção de novas 

cartografias. 

 No que se refere ao literário, especialmente à poesia portuguesa mais recente, 

importa-nos refletir sobre a paisagem citadina enquanto estrutura de sentidos, o que nos 

                                                 
1
 Doutoranda em Literatura Comparada do Programa de Pós-graduação em Estudos de Literatura da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a orientação da professora Drª. Ida Alves. Bolsista do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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leva a pensar o lugar do sujeito e do poético em meio às políticas globais, ao consumismo 

exacerbado, à fluidez espacio-temporal e às grafias do urbano. 

 Segundo o francês Michel Collot, crítico empenhado em pesquisas acerca dos 

estudos de paisagem, a recorrência da figuração de espaços em textos literários possibilitam 

investigações que desenvolvam epistemologicamente a noção de uma “geografia literária”3, 

além de outros conceitos como Geopoética e Geocrítica. Assim, considera-se a literatura 

em suas dimensões geográficas, ou seja, no espaço onde a escrita se desenvolve, são 

ressaltadas as relações culturais, mnemônicas, sensoriais e simbólicas “que unem o homem 

aos lugares”4. Collot enfatiza que a intervenção do sujeito no mundo também se dá através 

da imaginação e da escrita. Desse modo, ele faz do texto uma tessitura paisagística ao 

registrar “topografias de sentidos”5 e cartografias imaginárias, o que o mobiliza a inscrever 

lugares literários, estruturas espaciais construídas no âmbito da textualidade.  

 Na poesia portuguesa contemporânea, os poetas compõem, com frequência, grafias 

de diferentes cidades, apropriando-se dessas paisagens com suas texturas, seus aspectos, 

suas formas, à medida que expressam uma subjetividade urbana, cujos sintomas são 

indistinção identitária, errâncias, incertezas, perda de referenciais, entre outros. Esses 

sintomas representam a dinâmica da liquidez em que a cidade é grafada, na sua aparência 

fluida, amorfa e efêmera, conforme menciona o sociólogo Zygmut Bauman6. 

 Entre os poetas que destacam a paisagem urbana e sua intensa visualidade, 

ressaltamos Filipa Leal, cuja obra é objeto de análise neste artigo, uma vez que constitui 

uma geografia literária da cidade, destacando as relações entre habitar ou não um lugar e ser 

por ele habitado. Em seu trabalho poético, a configuração topográfica assemelha-se à 

matéria corporal com seus humores, seus traços abjetos, seu erotismo e sua vitalidade. 

Trata-se de uma paisagem humanizada que experimenta a “antropologia da mobilidade”7: 
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“A cidade movia-se como um barco. [...] Não. A cidade talvez fosse de água. Como 

sobreviver a uma cidade líquida?”8. 

 Os versos do poema “Não há na cidade um lugar”, de Filipa Leal, citados em 

epígrafe, apresentam-nos a imagem de um lócus inscrito na negatividade, em que a 

preposição “sem”, com sua força semântica, assinala a ausência que configura o contexto 

citadino, seja no âmbito geográfico – “ponto desabitado e incerto de ruas”, “de esplanadas 

sem esplanada”, “de cafés sem café”9 –, seja por um viés humano – “de gente sem voz sem 

gente/ no peito”, “sem sinais nas costas no rosto”10. Numa época como a nossa, na qual 

nos deparamos com excesso de visualidade, de efeitos tecnológicos e de velocidade, é com 

o signo da falta que a jovem poeta portuguesa grafa esse não-lugar, espaço de “homens mal 

situados”, de “sobreviventes vivos”11. Não à toa, escreve a poeta: “As pessoas perdiam-se/ 

às vezes no branco/ às vezes no traço imperfeito”12. 

 Filipa Leal é poeta e jornalista, nascida no Porto, em 1979. Iniciou publicação em 

2003, com o livro de ficção Lua-Polaroid. Entre seus títulos mais conhecidos, encontra-se A 

cidade líquida e outras texturas, obra em que se percebe a presença de sujeitos perdidos, “traço 

imperfeito”, “ponto desabitado”, elementos que povoam a escrita poética de Filipa, 

sugerindo a solidão urbana e o desenraizamento ontológico, marcas sintomáticas do 

mundo contemporâneo.    

 A referida obra leva-nos a refletir acerca dos conceitos defendidos por Marc Augé, 

etnólogo francês, entre os quais se destacam os de lugar e de não-lugar. Este se refere a 

“pontos de trânsitos e ocupações provisórias”, locais de deslocamentos, de relações fluidas 

e contratuais; aquele se define como “identitário, relacional e histórico”13. Ambos ajudam-

nos a compreender que há, na construção poemática de Filipa, duas paisagens relevantes: o 

da cidade líquida – o não-lugar – “A cidade talvez fosse de água.// [...] Os marinheiros 
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invadiam as tabernas. [...] Rompiam a entrada dos lugares. [...] Dormiam em plataformas 

finíssimas, como jangadas. Não viam. Amavam depressa ao entardecer.”14; e o lugar – a 

cidade “presa na memória” e “nas palavras”15 – “Eram tão simples as palavras/ da cidade/ 

mas complexos os amigos/ que dela habitavam/ os lugares mais pequenos.”16. De uma 

forma ou de outra, a poeta entrelaça a paisagem citadina, a escrita e o sujeito na 

composição de um único corpo sinestesicamente grafado na liquidez e na ausência.  

Habitava da cidade 
os lugares mais pequenos. 
 
Limpava-lhe o pó, 
pintava-lhe os cabelos, 
escondia-lhe as rugas 
(chegava mesmo a deitar-se 
ou a deitar areia sobre as ruas 
abertas). 
 
Às vezes chorava-lhe no centro 
a ausência, 
ou matava-lhe os homens 
que corrompiam os homens. 
Por fim, 
esquecia-lhe as feridas. 
 
Escrevia à mão a cidade 
e a cidade escrevia-se 
sobretudo 
no cinzento 
no esquecimento. 
[...] 17 

 

 Filipa antropomorfiza a cidade, propondo a revitalização do que ainda há de 

corpóreo, conforme se verifica nos versos “Limpava-lhe o pó,/ pintava-lhe os cabelos,/ 

escondia-lhe as rugas”18. Nesse sentido, o olhar subjetivo rompe os aspectos utilitários da 

paisagem urbana, à medida que dá a ela traços humanos, aspectos identitários e capacidade 

de recriação – “Escrevia à mão a cidade/ e a cidade escrevia-se/ sobretudo/ no cinzento/ 

no esquecimento”19. Essa escrita organiza-se numa narrativa de um corpo que, mesmo 
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composto por expressões negativas – “chorava-lhe o centro/ a ausência”, “matava-lhe os 

homens”, “corrompiam os homens”, “esquecia-lhe as feridas”20 – almeja habitar “os 

lugares mais pequenos”, ou melhor, re-habitar, resgatar a experiência afetiva que aproxima 

sujeito e mundo – “A cidade somos nós”21. 

 Trata-se de uma estética de afetos que a poeta convoca ao nos deslocar pela 

intimidade desse corpo-cidade e de seus aspectos femininos – “ventre da cidade”22, “cidade 

de [...] alguns amores perfeitos”23, “[...] todas as cidades têm o seu letreiro. O seu 

homem.”24. Marc Augé comenta que o espaço citadino assemelha-se à “superfície de um 

corpo que com ela cerca um outro”25. Tal espaço, na poesia de Filipa, estabelece com o 

sujeito um jogo corporal de sedução, desencadeando relações ambivalentes de atração e 

repulsão, de proximidade e distância, de interioridade e exterioridade, de amparo e 

abandono. Vale ressaltar que a palavra sedução, oriunda do latim seducere, traz em si o 

sentido de desviar do caminho, o que, de certa forma, ajuda-nos a compreender a força 

atrativa do urbano com suas “luzes nas palavras”26, com seus apelos visuais envolventes e 

excessivos que “piscam e rebentam o olhar”27 e, concomitantemente, com sua capacidade 

de escrever a ausência, a impossibilidade e a perda: “Os homens desejam a cidade. Tocam-

lhe por dentro, no vermelho,/ preparam-na para o abandono. [...] as cidades afixam as 

imagens dos que vão – restos de esperma nas árvores mais altas. Dizem: Este é o meu 

corpo.”28. Nesse movimento de encontros e desencontros corpóreos, a relação entre a 

palavra, o eu poético e a paisagem citadina constrói uma subjetividade que “transborda de 

si, para fora de si”29. Desse modo, esse transbordamento conduz o sujeito a se abrir ao 

mundo e a se inscrever no outro, algo que se experimenta pelo corpo e por seus fluxos 

vitais: “Sou uma cidade [...]// Escrevo palavras nos muros que pensam em ti.”30. 
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 Filipa Leal apresenta a corporeidade urbana e errante com adjetivos que expressam 

dissolução e precariedade – “cidade líquida”31, “cidade partida”32, “cidade gasta”33, “cidades 

avariadas, escurecidas”34. Contudo, é interessante notar que, quando a poeta se refere à 

cidade com traços metonímicos do humano, há uma potencialização de vida anunciada 

pelos verbos, conforme se constata em “dormia com olhos brilhantes e coração atento”35, 

“demoro-me no ventre desta cidade”36, “pintava-lhe os cabelos,/ escondia-lhe as rugas”37, 

entre outros exemplos. 

 Essa força revitalizadora é o que move a escrita da jovem poeta. Desse modo, ela 

redige: “Na cidade não se falava de amor/ mas eu amava/ e resistia à cidade/ porque falava 

de amor.”38. Isso reitera a ideia de que a experiência poética não abdica de sua condição 

vital, ainda que inserida num contexto de “degradação dos sentidos do que engrandece o 

humano.”39, segundo defende Jorge Fernandes da Silveira em seu livro Verso com verso. Por 

esse viés, o que Filipa nos aponta é a imagem do amor como um dínamo a mobilizar o 

silêncio da página em branco, das “ruas caídas” e vazias de uma “cidade esquecida”40. 

 Trata-se, portanto, de uma poesia que se compõe como um cronótopo, no qual as 

correlações espácio-temporais se organizam pelo afeto, pela afecção entre amador e coisa 

amada, entre sujeito e paisagem citadina41. Através dessa ligação íntima, Filipa constrói uma 

memória espacial, uma espécie de geografia literária a frear o apagamento mnemônico da 

contemporaneidade – “Havia em mim a certeza da recordação futura – como a espiral de 

onde não se sai.”42. É, através do embate travado com o esquecimento, que a poeta busca 

“lugares de memória”44, ou melhor, a temporalização espacial que a leva a “constelar 

tempos”45, a investir na sua pluralidade e descontinuidade, como pressupõe Manuel 

Gusmão. Por esse motivo, o verbo mais recorrente da obra A cidade líquida e outras texturas é 

“repetir” e seus desdobramentos, sinalizando o movimento circular da voz e do tempo: 
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“Ninguém repetiu/ a primeira solidão do homem.”46, “Alguém me repetia”47, “sonâmbulas, 

repetidas: ordenavam, ordenavam.”48, “os poetas nas palavras repetidas”49 – (Grifos nossos). O 

sujeito poético, no texto de Filipa, está em constante processo de reencontrar “os fios 

perdidos da memória”50. Os verbos conjugados no pretérito imperfeito do indicativo 

sugerem a inscrição de um topos de permanência em meio a liquidez da cidade e de suas 

relações: “Era uma cidade densa, povoada.”51, “Andava às voltas/ no topo de si mesmo/ e 

do monte./ Trepara a encosta/ como em pequeno/ trepava às árvores:/ para ver 

melhor”52. 

 A movimentação na escrita da poeta constitui um lirismo que responde à falta, ao 

precário e à perda, marcas acentuadas de nosso contexto contemporâneo. Sua grafia 

percebe o pó, as rugas, os restos que configuram o tom elegíaco da cidade. No entanto, ela 

é consciente de que “os homens,/ os poetas nas palavras repetidas/ [...] buscam uma ode 

que lhes diga a textura.”53. Aliás, essa busca é por outra textura, longe do líquido ou do 

rarefeito, mas o da concretude presente nas palavras do poema: “Eu habito a quente 

loucura do poema sólido que em mim se concretiza.”54. 

 Como se pode notar, o discurso poético é ainda uma luta contra o 

“desvanecimento” e “exercício a favor da memória”55. Sabemos que a poesia é também um 

resto na contemporaneidade e a voz lírica, ainda que precária e talvez dissonante, assinala 

seu lugar de resistência, onde é possível dizer a angústia e partilhar o sensível.  

 A topografia poética de Filipa Leal pode nos levar a desconfiar do lirismo em 

tempos elegíacos, mas, ao elegê-lo como forma de expressão, a poeta faz dele um topos 

mnemônico, mesmo que seja um lugar enquanto “não-lugar, um buraco, cavado pela 

língua, em que se anuncia a distância do Ser em relação ao Mundo”56.  
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 Diante disso, não há dúvidas de que Filipa resgata o “poema humano, por 

excelência”, ainda que com suas precariedades, suas derrotas e seu desencanto57. É a poesia 

a inscrever, através de restos, o silêncio e a voz do sujeito com a consciência de seu 

divórcio com o mundo58 ou, como sugere o poeta português Manuel de Freitas, “maneira 

frágil de desobedecer à morte”59. 
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A CASTIDADE EM FLORBELA: UM ESTUDO RESIDUAL 

 
 

Mary Nascimento da Silva1 
 

 

Florbela Espanca (1894 -1930), segundo Dal Farra (1996), só obteve compreensão, 

em vida, de seus colegas que também eram poetas. E apesar de ser considerada hoje uma 

das vozes femininas mais expressivas do lirismo português do século XX, a poetisa, em sua 

época, foi acusada de ter construído obras desmoralizadoras. “O jornal lisboeta católico A 

Época acusava o Livro de ‘Sóror Saudade’ de „revoltantemente pagão‟ e „digno de ser recitado 

em honra da Vênus impudica‟! Florbela „blasfema‟, tem atitudes de „requintada 

voluptuosidade‟, de típica „escrava do harém” (DEL FARRA, 1996, p.X). No mesmo artigo 

J. Fernando de Sousa, sob o pseudônimo de “Nemo”, finalizou seu protesto afirmando que 

a obra de Florbela era mau, “um livro desmoralizador” (DEL FARRA, 1996, p. XI). O 

curioso é que todos esses cruéis comentários, divulgados na época, foram encontrados em 

meio aos objetos pessoais da autora; tratam-se de recortes que ela guardou e hoje estão 

conservados no seu espólio da Biblioteca Nacional de Lisboa. 

 Com uma vida completamente diversa do modelo comum a uma mulher da sua 

época, Florbela Espanca incomodou a sociedade portuguesa do século XX. E foi por meio 

da poesia que trabalhou diferentes aspectos do universo feminino, sempre cantando “o 

amor, a dor e a desilusão por buscar e não encontrar o amado” (BONFIM, 2010). Muito 

mais que isso, nas obras da poetisa encontramos traços de sensualidade, desejo, angústia, 

vaidade, pureza e castidade. E é justamente com base nestes dois últimos aspectos que 

pretendemos apresentar nosso olhar sobre dois poemas significativos de Florbela Espanca: 

                                                           
1 Mestranda em Letras pela Universidade Federal do Ceará. 
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“A minha dor”, incluso no Livro de Mágoas, e “Renúncia” publicado no Livro de Sóror 

Saudade. Com tantos textos que comprovam a sabedoria da poetisa em demonstrar as 

inúmeras facetas de uma alma feminina, os poemas escolhidos foram uma pequena amostra 

de algumas características que nos remetem a um tempo bem anterior ao da poetisa: A 

Idade Média.  

Carlos Felipe Moisés (1996) afirma que quando se trata de poesia, tudo é regional, ou 

seja, “tudo está sempre comprometido com determinadas circunstâncias biográficas ou 

linguísticas, culturais ou de época”. E é nesse pensamento que pretendemos nos deter, pois 

acreditamos na influência que o tempo, o espaço e as pessoas exercem sobre as obras, para 

não dizer sobre os escritores. Afinal, “as palavras convocadas pelo poeta, para este e aquele 

poema, vêm sempre impregnadas do espírito peculiar do idioma e sua cultura, do tempo 

histórico e das contingências, igualmente peculiares, da vida do poeta” (MOISÉS, 1996).  

Portanto, essa relação da obra com a época, bem como as características culturais e 

literárias, muito nos interessa, visto que percebemos uma interessante relação entre os 

poemas em análise e traços de uma era medieval. Essa retomada ou, podemos dizer 

também, essa relação entre diferentes épocas, torna-se possível, aqui, quando tomamos por 

base a Teoria da Residualidade. Tal teoria nos possibilita lançar um olhar aprofundado acerca 

de uma essência que se cristaliza no objeto de estudo em questão, seja o nosso, aqui 

abordado, seja de algum outro estudo que se proponha realizar.  

Nascida dentro do campus da Universidade Federal do Ceará, a Teoria da Residualidade 

foi proposta pelo crítico, ensaísta e professor da graduação e, também, do Programa de 

Pós-Graduação em Letras/Literatura (UFC), Dr. Roberto Pontes. Este vinculou seus 

estudos aos institutos locais e nacionais de incentivo à pesquisa, como a Pró-Reitoria de 
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Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, o grupo de trabalho – GT – da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – ANPOLL – e Conselho Nacional de 

Pesquisas – CNPq. Os estudos acerca da residualidade vêm se desenvolvendo desde 1999 e 

hoje estão difundidos em diversas universidades brasileiras, fruto de trabalhos acadêmicos 

como ensaios, comunicações, dissertações e teses.  

Nesse sentido, a teoria se propõe investigar em uma determinada época os vestígios 

que permanecem de um período anterior. Assim, alguns aspectos de comportamento e 

cultura viva, tidos como pertencentes a um dado momento histórico, são traços 

característicos de uma era passada, que foram retomados por uma pessoa ou por um 

determinado grupo de forma consciente ou inconsciente. Entretanto, a residualidade não 

busca apenas identificar vestígios; de certo, se assim fosse, não teria status de teoria. Ela vai 

além, pois procura explicar de que forma os modos de agir, de pensar e de sentir de 

determinado(s) indivíduo(s) foi (foram) parar noutro(s), em um tempo posterior. Rodrigo 

Marques (2004, p.13), em seu artigo intitulado “Mãos sobre mãos” afirma que residualidade é 

aquilo que remanesce de uma cultura passada, refugo difícil de ser varrido, afinal é 

constantemente retomado pelas mãos de homens e mulheres. 

Raymond Williams (1979, p.125), em sua obra Marxismo e Literatura, referiu-se aos 

resíduos como algo “efetivamente formado no passado, mas que ainda está vivo no 

processo cultural, não só como elemento do passado, mas como elemento efetivo do 

presente”. O autor diferencia resíduo de arcaico, deixando-nos a clara compreensão de que o 

resíduo é a remanescência que permanece viva, enquanto que o arcaico está no campo do 

fossilizado. 

Além da ideia de resíduo, a teoria da qual nos valemos, se fortifica baseando-se nos 

conceitos de mentalidade, cristalização e hibridação cultural. A residualidade se dá no plano da 
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mentalidade e não no plano textual. Assim, para melhor compreendermos a noção de 

mentalidade utilizada pela teoria recorreremos a uma das acepções dada pela École de Annales2, 

a qual presume que se trata de uma “história das „sensibilidades‟, a dos odores, dos medos, 

dos sistemas de valor [...] que cada época tem”.  

A mentalidade tem a ver não só com aquilo que a pessoa de um 
determinado momento pensa. Mas um indivíduo e mais outro indivíduo 
e mais outro indivíduo, a soma de várias mentalidades  redunda uma 
mentalidade coletiva. E essa mentalidade coletiva é transmitida através da 
História. Por meio da mentalidade dos indivíduos, a mentalidade coletiva se 
constrói. E esta última é transmitida desde épocas remotas, e mesmo 
remotíssimas, a épocas recentes.3 

Outro conceito que será de grande significação para a teoria em estudo é o de 

cristalização. Este se refere aos “resíduos que estão à disposição de quem os queira 

aproveitar”. É “algo que se transforma como mineral bruto tornado joia na lapidação”. E 

nesse processo de lapidação e mudança, não podemos esquecer as influências adquiridas, 

ou seja, as diversas culturas que vão se unindo para a formação de uma nova cultura, daí o 

último conceito que nos interessa para deixar clara a noção de residualidade: hibridismo cultural. 

Esta expressão é usada para demonstrar que as culturas não caminham independentemente 

umas das outras, pelo contrário, têm “rumos convergentes, caminhos que se encontram, se 

fecundam, se multiplicam, proliferam”. 

 Num âmbito geral, a residualidade nos lembra uma expressão utilizada por Luis Soler 

em sua obra Origens árabes no folclore do sertão brasileiro, para intitular o seu terceiro capítulo: 

Transplante de Tradição. Chamou-nos atenção o termo “transplante”, ora, se analisarmos ao 

pé da letra, transplante significa transferir algo (um órgão ou parte dele) de um corpo para 

outro. E o interessante é que, para um transplante dar certo, é necessária uma série de 

                                                           
2  Duby, 1993, p.71. 
3 Entrevista realizada com o teórico Roberto Pontes, em 2006.  
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cuidados com o órgão, pois essa transferência só será válida se este permanecer “vivo”. 

Portanto, podemos comparar esse órgão com o resíduo, afinal, a ideia de residualidade só tem 

sentido porque falamos de uma remanescência viva, ou seja, parte de uma cultura que dá 

vida e significado a outra cultura. E é justamente o que percebemos em alguns textos da 

obra de Florbela, que ao mostrar as diversas faces da alma feminina, demonstra a existência 

de uma linha de pensamento pertencente à Idade Média. Observemos o poema, retirado do 

Livro de Mágoas, “A minha dor”: 

 
A minha Dor é um convento ideal 
Cheio de claustros, sombras, arcarias, 
Aonde a pedra em convulsões sombrias 
Tem linhas dum requinte escultural. 
Os sinos têm dobres de agonias 
Ao gemer, comovidos, o seu mal… 
E todos têm sons de funeral 
Ao bater horas, no correr dos dias… 
A minha Dor é um convento. Há lírios 
Dum roxo macerado de martírios, 
Tão belos como nunca os viu alguém! 
Nesse triste convento aonde eu moro, 
Noites e dias rezo e grito e choro, 
E ninguém ouve… ninguém vê… ninguém… 
 

 O texto iguala a dor do eu poético a um convento. E a visão que se tem do convento 

apresenta-se de forma dolorosa, verdadeiro martírio: “a pedra em convulsões sombrias”, 

“os sinos têm dobres de agonias/ Ao gemer, comovidos, o seu mal.../ E todos têm sons de 

funeral”. O ambiente do qual se fala não deveria, naturalmente, ser descrito como 

sinônimo de angústia e dor, pelo contrário, o convento é um lugar direcionado ao claustro, 

as atividades religiosas, oração, enfim, um lugar de paz. Entretanto, não seria essa a 

concepção da autora ao trazer à tona essa temática, a ideia de Dor nos mostra claramente o 

martírio que parece perseguir a vida em claustro: gemidos, tristezas, gritos e choros fazem 

parte da “trilha sonora” que acompanha o eu poético. Ora, estar em um convento e, mais 

ainda, enclausurada, significa estar guardada para Deus, livre de tudo aquilo que a levaria 
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aos pecados da carne. E essa mentalidade se interliga a imagem de Maria construída pela 

Igreja Católica, a qual se porta desde sempre como uma virgem, serva de Deus e 

eternamente pura.  

O catolicismo, segundo Michele Perrot, em sua obra Minha História das Mulheres 

(2007), “é, em princípio, clerical e macho, à imagem da sociedade de seu tempo. Somente 

os homens podem ter acesso ao sacerdócio e ao latim”. Com o poder, o saber e o sagrado, 

o ser masculino domina o feminino lhes permitindo somente a prece, o convento das 

virgens consagradas e a santidade. A Igreja ficava à disposição como uma espécie de abrigo 

à miséria feminina, contudo, sempre ressaltando sua submissão. 

 A Virgem Maria torna-se a cristandade medieval. De acordo com Ivan Lins (1939), 

“em consequência do culto da mulher, espontaneamente surgido durante a Idade Média, 

tornou-se a Virgem, na frase de Augusto Comte – “a dama dos corações desocupados”. Entregar-

se à vida religiosa sempre foi uma tentativa de imitação de Maria, uma busca pela mesma 

pureza e castidade ligada à representação mariana. Segundo Perrot (2007), “os conventos 

eram lugares de abandono e de confinamento, mas também refúgios contra o poder 

masculino e familiar”. Em “A minha dor” percebemos todos esses aspectos: confinamento, 

fuga, abandono, tudo em função de uma angústia que, ao conhecermos o restante da obra 

de Florbela, notaremos ser fruto de um amor idealizado, nunca consumado e nem mesmo 

encontrado. Prova disso é a Dor enfatizada no poema em análise, ou seja, uma angústia 

com inicial maiúscula, um martírio que tinha, provavelmente, nome próprio. Assim, esses 

traços de mentalidade embutidos na ideia de claustro nos remete ao que também foi vivido 

na Idade Média, fato que nos chama atenção pelo fato da poetisa, através de seus escritos, 

ser uma espécie de libertadora da alma feminina. Ora, apesar ter sido julgada como 

“desmoralizadora” apresenta-se nesse texto como alguém que enclausurou-se justamente 
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pela necessidade de um ser masculino que nunca veio. Só poderia mesmo ser um resíduo, 

um traço que permaneceu vivo na obra de alguém que contribuiu, através de seus textos, 

com o advento do movimento feminista.  

 Não obstante, encontraremos no poema “Renúncia”, incluso no Livro de Sóror 

Saudade, a mesma noção de martírio e dessa vez claramente interligada à mocidade: 

A minha mocidade outrora eu pus 
No tranquilo convento da Tristeza; 
Lá passa dias, noites, sempre presa, 
Olhos fechados, magras mãos em cruz…  
Lá fora, a Lua, Satanás, seduz! 
Desdobra-se em requintes de Beleza… 
É como um beijo ardente a Natureza… 
A minha cela é como um rio de luz…  
Fecha os teus olhos bem! Não vejas nada! 
Empalidece mais! E, resignada, 
Prende os teus braços a uma cruz maior!  
Gela ainda a mortalha que te encerra! 
Enche a boca de cinzas e de terra, 
Ó minha mocidade toda em flor! 

 Perrot (2007) comentando a respeito das representações femininas e masculinas 

presentes nos relatos históricos afirma que nas crônicas medievais encontram-se mais 

santos do que santas. E, além disso, “os santos agem, evangelizam, viajam. As mulheres 

preservam sua virgindade e rezam. Ou alçam a glória do martírio, que é uma honra 

suntuosa”. É o que ocorre no poema citado, o martírio da forma em que se manifesta é um 

resíduo medieval que se cristalizou na obra florbeliana. O eu poético renuncia o desejo, 

assumindo um compromisso de enclausuramento, resignando-se, assim, tomando como 

modelo a Virgem Maria. O perigo do prazer, a tentação de Satanás, a ideia dos braços (da 

mocidade) presos a uma cruz, só enfatizam a resignação a que se propõe viver, como se se 

tratasse de um eu poético medieval. 
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Pensando em tudo o que foi exposto, vale a pena resgatar palavras de Afrânio 

Peixoto no prefácio da obra Idade Média: a cavalaria e as cruzadas, de Ivan Lins, já citado 

anteriormente:  

 O tempo antigo não acabou, menos ainda o médio, nem o moderno é geral e 
constante. Como no espaço, as camadas geológicas da terra se baralham, pelos 
cismos e pelas revoluções da vida, e terrenos de idade diversa se encontram 
nivelados, par a par. As características espirituais – cultura, civilização, 
renascença... nomes recentes de coisas velhas... – se misturam e avizinham e, 
não raro, num país de hoje, se encontram populações ou atos históricos 
arcaicos, proto-históricos, pedra lascada, pedra polida, antigos, medievais, 
renascentes...4 
 

 É, portanto, esta a concepção da residualidade: os tempos, espaços e culturas se 

intercruzam a todo instante, permitindo-nos perceber aquilo que remanesce, aspectos que 

continuam vivos na história. Portanto, compreendemos que nada é novo, tudo faz parte de 

um processo de hibridação cultural fruto da união de diferentes culturas que se unem nos 

diversos tempos e espaços, deixando cristalizados traços de uma mentalidade distante e ao 

mesmo tempo próxima, ou seja, o resíduo. 
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A IRONIA NO GRAFISMO DE ANA HATHERLY1 

 

Matthews Carvalho Rocha Cirne – UFAM/GEPELIP2 

Orientadora: Profª. Drª. Rita do Perpétuo Socorro Barbosa de Oliveira 

 

 

A ironia é conceituada como “a figura retórica em que se diz o contrário do que se 

diz” (DUARTE, 2006, p.18). Tal recurso é evidenciado em 351 Tisanas. No que diz respeito 

a estas, trata-se de poemas em prosa que colocam em evidência o desvio da tradição de 

construção poética. As Tisanas obedecem a uma organização definida pela própria autora:  

 

(...), as primeiras 39 são uma espécie de marcha da criança para o 
robot; as seguintes 63 são uma espécie de marcha para ou mesmo 
mergulho no saber e no delírio. Das números 103 a 176 distingo: 
105 a 117 inclusive, Tisanas de amor; 122 a 138, Tisanas do escritor, a 
que também pertencem as números 103 e 104 e as números 149 a 
156 inclusive, mas as números 139 a 156 denominei Estados de 
Trégua; as números 168 a 173 inclusive fazem referência a, e por 
vezes parafraseiam, Lacan e Deleuze. Da série inédita (a partir do 
número 177) são evidentes as que pertencem ao grupo do 
antijardim, que vai até à número 190. Daí em diante, a Tisana 201 
talvez possa ser considerada não só como epítome desse grupo 
mas também epítome de todas as Tisanas que até agora escrevi. 
Mas nem sempre penso assim. (1988, p.9-10) 

 

 

As Tisanas de Ana Hatherly foram publicadas primeiramente em 39 Tisanas (1969), 

posteriormente em 63 Tisanas (1973), 77 Tisane (Verona-1994), Tisanas (Berlim-1998), 

Tisanas (Ciudad de México-1998), Tisanas (Sophia-2004), 351 Tisanas (1997) e 463 Tisanas 

(2006). A autora destaca que as Tisanas são um perfeito exemplo da transgressão paródica 

                                                           
1 Este trabalho é parte integrante do projeto de Iniciação Científica, intitulado “O grafismo na 
antologia A idade da escrita e outros poemas, de Ana Hatherly”. 
2 Graduando em Letras – Língua e Literatura Portuguesa na Universidade Federal do Amazonas e 
integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa (GEPELIP). 
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do status quo cultural que, porém, nada tem a ver com a paródia no sentido depreciativo, e 

até por vezes grotesco que o gênero assumiu no passado. O novo conceito de paródia, 

como bem demonstrou Linda Hutcheon em A Theory of Parody (HUTCHEON apud), está 

muito mais próximo da ironia, do que da sátira e da caricatura (HATHERLY, 1988, p.8), 

ou seja, uma ironia não apenas voltada ao aspecto metalingüístico e à maneira de fabular da 

poetisa-pintora em suas Tisanas, mas também à “reflexão sobre as formas de cultura, sua 

evolução e sua possibilidade de novas contextualizações” (HATHERLY, 1988, p.8). A 

partir destas palavras de Ana Hatherly, percebe-se que a aplicação da ironia em seus 

trabalhos vai além das conceituações tradicionais de diversos teóricos a respeito dessa 

figura retórica. 

Segundo Floriano Martins, uma das representações do grafismo nos poemas de 

Ana Hatherly reside na ironia, a respeito da qual a poetisa declara, em entrevista a Ana 

Marques Gastão, que ela ocupa um espaço extremamente complexo, oscilando entre o 

sorriso e o riso: “Entre o rir e o sorrir, existe um espaço extremamente complexo. Não 

cultivo o riso, cultivo a ironia.” (2005, p.150). Para demonstrar esse recurso linguístico-

literário tomamos como exemplo o poema em prosa 137 do livro 351Tisanas: 

 

Sentado à porta de casa um filólogo meditava a evolução das 
palavras. Em frente havia um precipício. De tantos em tantos 
anos caía lá uma palavra. Então o filólogo retirava a rede e colhia a 
palavra caída. Não sei se isso se devia à extrema dificuldade da 
recolha se à extrema solidão de seu trabalho. (2005, p.45)  

 

As Tisanas apresentam uma desconstrução do conhecimento a respeito do mundo, 

partindo de uma frase convencional compreendida para uma organização de palavras que 

simulam a construção sintática e, por isso impedem a construção semântica, 

gramaticalmente esperada de um texto. Porém, a mensagem não se rompe, mas é 
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redimensionada para o non sense, a ausência de sentido que gera a ironia. Essas tisanas 

constituem-se de antifábulas, como a própria autora afirma no prefácio do livro A cidade das 

palavras (1988), e são sempre um “acontecimento-problema-interrogação-enigma”, com 

bases nos ensinamentos Zen, associadas a uma técnica de destruição da certeza, sempre 

incitando a dúvida e reflexão do leitor. Da mesma forma, Lélia Duarte, em Ironia e humor na 

literatura (2006), afirma que a Ironia Socrática corresponde a “um princípio metodológico, 

que utilizaria a retórica para obter o efeito pretendido no discurso”, para “provocar dúvidas 

e esvaziar certezas para deixar em seu lugar um vazio”. 

 Além da Ironia Socrática, a poesia de Ana Hatherly se utilizaria da Ironia 

Humoresque, em que o objetivo é “manter a ambigüidade e demonstrar a impossibilidade de 

estabelecimento de um sentido claro e definitivo” (DUARTE, 2006, p.18). A respeito disso, 

Ana Hatherly declara a impossibilidade em estabelecer um sentido claro e definitivo às 

Tisanas pela sua tentativa em traduzi-las após escrevê-las, em suas releituras. A tal respeito, 

Ana Hatherly confirma essa idéia na Tisana 26, onde esse tipo de ironia é identificado: 

 
Ia eu orgulhosamente na companhia do meu porco quando de 
repente me encontrei no mais inusitado estado de perplexidade ao 
ouvir dizer a mulher é um ser estranho. A perplexidade é um 
acometimento. Por isso rapidamente compreendendo perguntei 
estranha a quem. Ignorando eu quem proferira a notória sentença 
tropeçou e disse a ela é incompreensível isto é compreensível Não 
hesitei. Era visível. Avancei e disse a quem. Mas quem não disse. 
Então eu disse para o meu porco Rosalina segura-me a cauda. 
Subimos mais um degrau. Eu sentei-me. Depois pedi a Rosalina 
que me penteasse as orelhas. (2005, p.40) 

 

 A respeito desta Tisana, a ilogicidade torna-se o elemento determinante para a 

identificação da ironia e diante disto, consequentemente, não há possibilidades de 

interpretação desta narrativa, caso em que há ocorrência de repetições de elementos que 
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modificam a sonoridade e a construção sintática do texto. Também pode-se identificar a 

ironia socrática na Tisana 80: 

 
Era uma vez uma história tão impressionante que quando alguém 
a lia o livro começava a transpirar pelas folhas. Se o leitor fosse 
muito bom o livro soltava mesmo algumas pequeninas gotas 
redondas de sangue. (2005, p.44). 

 

Ana Hatherly utiliza-se desta ironia justamente pelo absurdo, pelo estranhamento 

provocado pelas idéias do texto, tendo em vista a impossibilidade de um livro transpirar 

pelas folhas e soltar gotas redondas de sangue. A percepção da ironia utilizada pela autora 

logo cumpre o objetivo proposto pela ironia: pôr em evidência o ato irônico, dizendo o 

contrário do que se quer dizer. A ironia de Ana Hatherly associa-se tanto ao Surrealismo 

como ao Concretismo. No primeiro caso, a ilogicidade da escrita mecanizada produz o 

efeito de ironia humoresque no leitor, incitando-o a manter sempre um espírito reflexivo no 

decorrer da leitura; o segundo caso se deve à visualidade do texto, aspecto definidor dos 

poemas concretos, como afirma Pierre Garnier: “A poesia visual e a poesia fônica mudam a 

destinação do leitor. Este até então era passivo. O poema se fechava nele. A nova poesia 

exige sua colaboração” (1997, p.216). 

É importante salientar que, apesar de os poemas de Ana Hatherly apresentarem 

traços surrealistas, principalmente no que se refere ao jogo de palavras e a dificuldade em se 

distinguir o poema da pintura, essa artista afirma que o seu trabalho não se aproxima dessa 

corrente artística, por estar distanciada do real. A respeito disso, não é complicado 

compreender a opção de Ana Hatherly e dos escritores da vertente experimentalista pelo 

afastamento do Surrealismo, posto que a ditadura salazarista ainda vigorava ao mesmo 

tempo em que o movimento PO-EX expandia-se em Portugal. 
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Como é sabido, o Surrealismo surgiu em Paris, em 1924, tendo por precursor 

André Breton. Esse foi o movimento de maior resistência que, ao contrário de outras 

vanguardas que queriam destruir a realidade, o Surrealismo vinha reconstruí-la. 

Especialmente, teve suas principais influências nos estudos de Freud devido à investigação 

do inconsciente, tudo o que estava relacionado ao fantasioso e onírico, caracterizando a 

fuga da realidade político-social vigente. 

Como um elo das vanguardas que foram mescladas no Experimentalismo 

Português de 1960, as obras surrealistas possuíam outras características, como a tentativa 

de produzir “a emancipação da alma do homem, o homem fora da lógica, da razão, da 

inteligência crítica, fora da família, da pátria, da moral e da religião – o homem livre de suas 

relações psicológicas e sociais”, conforme afirma Gilberto Mendonça Teles (1997, p.170). 

Em Portugal, a poesia concreta ou visual é mais evidenciada no movimento 

experimentalista. Pode-se enfatizar também outras finalidades dessa arte, que são a criação 

de “objetos poéticos” e a exploração máxima das possibilidades de estruturação de um 

objeto artístico, já que o poema era considerado como tal. São apresentadas características 

como a valorização do espaço, apelo à comunicação não-verbal, predominância da forma 

geométrica e a matemática da composição, denúncia da sociedade e estado das coisas, 

participação ativa do leitor através das impressões sensoriais produzidas no ato da leitura. É 

dessa maneira, portanto, que Ana Hatherly constrói seus textos, fazendo experimentações 

em seu fazer poético utilizando técnicas que, pelo efeito que provocam no leitor, colocam a 

ironia em evidência através do não entendimento de seus poemas. 
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UM PALÁCIO DE PAPEL: REPRESENTAÇÃO POÉTICA DO MONUMENTO DE 

MAFRA E CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA DA MEMÓRIA DE DOM JOÃO V 

 

Milena Pereira Silva1 

Marcello Moreira2 

 

 

Pensar a relação entre arquitetura, poesia, memória e poder no Antigo Regime 

Português: eis a proposta de discussão que pretendemos desenvolver neste trabalho. 

Todavia, é preciso deixar claro desde o princípio que tais relações não se encontram 

explícitas e cabe ao pesquisador o esforço por construir, tal qual o arquiteto, as pontes que 

irão estabelecer a comunicação entre os distintos campos do saber que procuramos 

relacionar.  

O presente estudo volta-se para o período que compreende o longo reinado de 

Dom João V (1706 – 1750), período no qual foi erigido o Complexo de Mafra, construção 

monumental que compreende Convento, Palácio e Basílica. Tal empresa tornou-se 

conhecida por suas extraordinárias proporções arquitetônicas bem como pelos exorbitantes 

valores dispensados para custeá-la (valores estes que consumiram parte considerável das 

minas de ouro e pedras preciosas do Brasil). 

Mas o que se encontrava subjacente à realização de tão majestosa obra? A 

justificativa fornecida pelos historiadores da época diz respeito ao cumprimento de uma 

promessa feita pelo rei para obter sucessão ao trono, embora outras versões ponham em 

xeque a origem votiva do monumento (PIMENTEL, 1992, p. 117). Tal justificativa 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Pesquisadora do grupo Literatura e História 
Social da mesma instituição. Bolsista CAPES. milena_psilva@yahoo.com.br 
2 Doutor em Literatura Brasileira, Professor Titular do Departamento de Estudos Lingüísticos e 
Literários da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 
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pautada na religiosidade do rei, ainda hoje aceita, é sintetizada por Hellmut Wohl (WOHL, 

1994, p. 140): 

Early in his reign the king vowed to found a Franciscan convent in 
Mafra to the northwest of Lisbon if his queen, Maria Ana of Austria, 
should bear him a male heir. The future José I was born in 1714, and 
work on the religious complex, which instead of housing a small 
community of Franciscans grew into an immense palace-convent began 
in 1717 on the design of João Frederico Ludovice, a silversmith from 
Regensburg who had been trained in Augsburg and Rome and who came 
to Lisbon in 1701 to work for the Jesuits. By the time Mafra was 
completed in 1735 it had come to include a basilica with a two-tower 
façade, a great library, a royal palace, and a convent occupied by three 
hundred monks. 

A despeito da necessidade de fundamentar a construção do complexo em um 

motivo religioso sabe-se que, no contexto da sociedade de corte do Antigo Regime 

português, o empreendimento de obras é símbolo do caráter liberal do Rei e, por 

conseguinte, constituinte de sua potestas pois o valor de prestígio da construção deve ser 

condizente com o ethos estamental, “instrumento de auto-afirmação nas camadas 

superiores” (ELIAS, 2001, p. 78) daqueles que a habitam. O palácio encerra em suas 

paredes e ornamentos arquitetônicos correlações profundas que perpassam toda a 

organização social e a manutenção da ordem vigente, como afirma Pimentel (1992, p. 15): 

(...) o Palácio do Príncipe, sua residência e sede da governação dos seus 
estados, tem-se perfilado ao longo da história e apesar das variáveis 
condicionantes epocais, como um poderoso símbolo político e social. 
Convertido pela sua própria natureza, em expoente dos valores da classe 
dirigente, tende a reuni-los, ordenando-os e expressando-os visualmente, 
de molde a traduzir todo um conjunto de ideias. Desse modo, 
ultrapassando as elementares necessidades funcionais, a arquitetura 
converte-se num instrumento político, agindo, pelo incremento da sua 
função representativa, como meio poderoso de propaganda, num 
processo que culminará no período barroco ao serviço de uma 
mensagem de autoridade, divina ou soberana, consoante se trate da Casa 
de Deus ou da Casa do Rei. 

 A religiosidade não se constitui, portanto, apenas como pano de fundo para a 

construção do monumento: o motivo religioso associado à expressão do poder real através 
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da construção de uma obra monumental cria uma liturgia do poder (PIMENTEL, 1992, p. 

16), que compreende o conjunto de práticas em decoro com os rituais da sociedade cortesã. 

Além da religião outros setores se encontram em funcionamento na corte como 

extensões do poder real. Dentre eles destacam-se as belas-artes e a literatura. Voltamo-nos 

para esta última, especificamente no tocante à poesia, uma vez que a mesma, regrada pelos 

códices retórico-poéticos do século XVIII, ao louvar a construção subsume uma série de 

correlações que transcendem o simples fazer poético, sendo também reveladora de uma 

estrutura subjacente que permeia a constituição da sociedade de corte portuguesa. Tornou-

se lugar comum referir o ícone do ostensivo reinado de Dom João V, fosse em panegíricos 

à grandiosidade do complexo arquitetônico, fosse em panfletos que vituperavam o fausto 

da construção. A literatura oficial, “instrumento dócil da construção da imagem serena e 

majestática que a realeza ambiciona ostentar” (PIMENTEL, 1992, p. 54), é portanto um 

instrumento de manutenção do poder vigente, pois põe em circulação no âmbito da corte 

textos que legitimam o poder do rei. 

Segundo Buescu (2000, p. 70), o discurso acerca da realeza não se constitui apenas 

dos documentos que visam deliberadamente constituir a potestas do rei, como é o caso da 

literatura oficial: “é possível encontrar noutros suportes – emblemáticos, simbólicos – que 

servem a propaganda do príncipe e da monarquia e, nesse sentido, integram um discurso 

mais geral sobre a realeza”. Como suporte que prefigura o poder real, a arquitetura é o 

referente simbólico de discursos laudatórios como a Canção de Manuel Godinho de Seixas 

(1750, p. 1), que apresentamos abaixo, seguida de uma breve análise a fim de elucidar as 

relações que se pretende estabelecer entre a representação poética do monumento e a 

constituição simbólica da memória de Dom João V: 

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2428 
 

Manuel Godinho de Seixas 
  
Canção 
Qui creavit me, requevit in tabernaculo meo 
(Eclesiástico, XXIV, 12) 
  
Mote 
 
Um Templo a Deus dediquei 
Em Mafra pedregosa, 
Primor de todo o edifício 
Que contém em si a Europa 
  
Glosa 
 
I 
Fiz em meus Reinos erigir 
Edifícios singulares, 
E reedifiquei Altares, 
Que estavam para cair: 
E de Roma mandei vir 
Com liberal mão de Rei 
Uma só Capela, e sei 
Que em todo o globo rotundo 
Para admiração do mundo 
Um Templo a Deus dediquei. 
 
 II 
Em o sítio mais inculto, 
Lá nessa remota parte, 
Polida com culto, e arte, 
Quis que Deus tivesse culto: 
Quis pelo meu voto oculto 
Que minha mão vigorosa 
Se ostente em terra fragosa; 
Montes altos humilhei, 
Cultos a Deus tributei 
Em Mafra pedregosa. 
  
III 
À mais bela arquitectura 
De que todos mais se admiram 
Na pedra ali esculpiram 
Como do risco a pintura: 
Em tudo é obra tão pura, 
Que no modo dá indício, 
Além de ser sacrifício  
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Para Deus nunca com excesso 
É sim de excessivo preço 
Primor de todo o edifício. 
  
IV 
Toda a recopilação 
Da perfeição mais perita 
Aos mais sábios excita 
Para intensa admiração: 
Todo o que com atenção 
Na obra com os olhos topa, 
Em admirações se ensopa, 
E diz em silêncio mudo, 
Que é compêndio de tudo, 
Que contém em si a Europa. 
 
 

O motivo religioso, tal qual referido na história oficial acerca da construção do 

Palácio, permeia todo o poema desde a epígrafe bíblica. O mote, retomado em todas as 

glosas, reafirma origem votiva do monumento e ressalta a importância da empresa, visto 

que Mafra, localidade remota, era um sítio pedregoso e inculto, o que amplia a dificuldade 

na realização do feito e a nobreza do mesmo, antes de o Rei decidir mandar lá erguer um 

templo. Apesar das condições adversas para a realização da obra, a mesma fora edificada e 

tornou-se o maior primor da Europa. 

Outro aspecto presente no poema é a liberalidade do soberano. Este traço da 

personalidade real é externado através da promoção de obras, tais como as reformas do 

Paço da Ribeira e as obras decorrentes da elevação da Capela Real a Colegiada e, 

posteriormente, a Patriarcal (PIMENTEL, 1992, p. 101-104). Disto trata a reedificação dos 

“altares que estavam para cair” referidos no poema. A liberalidade encontra-se também no 

ato de fazer vir de Roma arquitetos, artistas para empreender a modernização da corte 

(PIMENTEL, 1992, p. 40). 
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Fica patente no poema que a grandeza do edifício e, portanto, da corte e do seu 

soberano, é digna de prostrar todo o mundo em sua admiração, o que só ocorre porque os 

artífices contratados pelo rei para construir o monumento foram bem sucedidos em sua 

tarefa, erigindo a construção com arte e engenho. Entretanto tudo isso se subordina ao 

desejo do rei de erigir um templo ao culto de Deus. Para tanto o monarca é capaz de 

subjugar a natureza, mesmo que isso signifique um sacrifício que, todavia, não é empecilho 

tendo em vista a nobreza do propósito (elevar um templo), tornando um ambiente 

montanhoso e inóspito em abrigo de um edifício de tamanho fausto que é capaz de 

encerrar em sua fachada, uma vez que a esta compete fornecer a ilustração visual do poder 

(PIMENTEL, 1992, p. 181), uma série de referências a nobreza da corte que ali habita que 

faria com que todos aqueles que topassem com os olhos no edifício seriam levados a crer 

que tudo o que a construção sintetizava tudo o que de melhor se encontrava na Europa em 

termos de arte, cultura e engenho. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da discussão empreendida no decorrer deste trabalho ficou claro que, 

enquanto estrutura de habitação que é representativa do poder do rei, o Palácio constitui-se 

de forma tal enquanto monumento que aqueles que o viam e o veem foram e são 

testemunhas da grandeza de quem o mandou erigir. Construir um monumento implica, 

desde o projeto arquitetônico, na tentativa de salvaguardar um fato histórico do 

esquecimento. A construção torna-se símbolo da memória do soberano. Numa abordagem 

equivalente no âmbito literário, o poema laudatório à construção do Monumento de Mafra 

legitima a memória do grande feito sendo, apesar do seu caráter literário, um documento 
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que integra a narrativa histórica acerca dos fatos que merecem ser comemorados 

(RICOEUR, 2007, p. 60). Assim como a construção, erigida em pedra, muitos 

monumentos literários, „palácios de papel‟, foram erigidos em louvor do grandioso 

empreendimento. O registro poético faz parte da política de memória instituída no Antigo 

Regime português, que compreende uma série de procedimentos em diversos âmbitos do 

poder estatal que visam perenizar a memória da vida e dos feitos do monarca. 

Sendo a arquitetura uma arte que não deve se restringir apenas ao âmbito 

funcional, mas que deve se constituir de tal forma que seja representativa do poder do rei, 

os princípios que regem o fazer arquitetônico devem orientar para a construção de 

monumentos dignos de louvor. Tal louvor é cantado através da poesia, que também se 

constitui como agenciadora de uma memória monárquica, pois se pretende mais duradoura 

que a pedra, já que é passível de reprodução indiscriminada por meio mecânico (impresso) 

ou por cópia manuscrita, bem como através da cultura oral, sendo memorizada e 

declamada em cerimônias de comemoração (o ato de lembra-se junto daqueles que fazem 

parte da mesma comunidade)(CASEY, 200, p. 216-217). 

Esta compreensão da poesia como perenizadora de memória abrange ainda o 

louvor do escritor, pois se fundamenta na compreensão de que o documento literário, se 

bem realizado, para além de estabelecer o encômio daquilo que é matéria do poema, 

perpetua a memória daquele que bem soube aplicar os preceitos da poesia encomiástica.  
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LITERATURA E EMBATES CULTURAIS EM O DIA EM QUE O PATO 

DONALD COMEU PELA PRIMEIRA VEZ A MARGARIDA DE JOÃO MELO 

 

Miquele Batista da Silva1 

 

 
 

A escolha do tema que será apresentado como o projeto de pesquisa de Mestrado 

em Literatura e Cultura, deve-se ao contato que as pesquisas, realizadas durante a iniciação 

científica, proporcionaram, resultando na produção de um Trabalho de Conclusão de 

Curso, no qual foi observado que os longos processos de colonização, a que Angola foi 

submetida, tiveram reflexos significativos nas relações de gênero desse país. A resistência 

angolana contra o colonizador também é a luta das mulheres, mas não apenas contra o 

europeu, mas também contra o domínio falocêntrico de um modo geral. Considerando-se, 

a conjuntura atual das discussões sobre o enfrentamento do colonialismo político e social; 

nota-se que as relações de gênero também entraram nesse processo de discussão, 

especificamente as angolanas. Assim a pesquisa contribui para a problematização do tema 

ainda bastante incipiente de estudos desta natureza e campo. A escolha do corpus deve-se, 

principalmente, ao interesse em avaliar os processos de (des) construção e legitimação de 

estereótipos das relações de gênero, tomando por base o livro de contos O dia em que o 

Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida (2006). 

Além da importância da temática abordada, observa-se que as literaturas africanas, 

não só de Angola, mas de outros países, vêm experimentando no Brasil, um aumento 

significativo de estudos nessa área principalmente a partir da aprovação da Lei nº 11.645, 

em 10 de março de 2008. Esta lei estabelece como obrigatório o ensino da temática da 

                                                 
1 Estudante do Mestrado em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2434 

 

história da África, das culturas afro-brasileira e indígena, reconhecendo, dessa forma, a 

riqueza cultural e mesmo estética desse campo de estudo, possibilitando que seja 

abandonada a visão unilateral que aceitava as literaturas africanas como um produto 

cultural menor com relação ao que é chamado de literatura erudita, diretamente ligada à 

cultura hegemônica. 

Acredita-se que esta pesquisa pode colaborar para dar maior visibilidade às 

literaturas africanas de um modo geral, não só angolanas, diminuindo de alguma maneira os 

preconceitos e discriminações que ainda possam envolver este campo de estudo. Além de 

possibilitar a constituição de um banco de dados que poderá ser utilizado para pesquisas 

posteriores, bem como a sistematização de reflexões teóricas acerca dos mecanismos de 

(des)construção de valores que permeiam a sociedade angolana, lidos até certo ponto como 

extensivos às representações das relações de gênero em várias partes do mundo, ao lado 

das marcas e peso de trânsitos culturais que atravessam esse livro em diferentes direções e 

correlações, uma vez que se trata de um trabalho marcado pela atualidade do problema e 

questões.  

Nota-se que a literatura dos países africanos de língua oficial portuguesa, 

principalmente no período de descolonização, passou produzir texto que tinham como 

objetivos a valorização da nacionalidade, de uma subjetividade africana. Dessa maneira, eles 

irão tomar consciência de si mesmos e da diferença existentes entre eles e o outro, o 

colonizador, colocando assim os discursos, que tinham como embasamento a 

superioridade européia, sob rasura. Ao não aceitarem tais discursos como verdades 

absolutas, verifica-se que isso traz como consequências não apenas as reações e os conflitos 

em busca das independências, mas traz também uma tomada de consciência dos africanos 
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enquanto sujeitos na busca da construção de uma identidade africana em meio aos 

conflitos. 

Essa formação identitária não terá como resultado um ser puro ou o chamado 

essencialmente africano, muito menos um retorno à África primitiva. O continente africano 

é marcado por diversos contatos e trânsitos culturais que refletiram significativamente na 

formação desse sujeito africano, tornando o continente como um espaço híbrido,  

 

 Marcada por migrações e invasões internas e externas, a realidade da 
África do início do expansionismo europeu estava longe de sua imagem 
mítica de terra habitada por uma raça pura, caracterizada por costumes 
primitivos e semelhantes. Como qualquer região que não se mantenha 
isolada, a África já se mostrava híbrida – tanto no sentido biológico 
quanto no cultural – e múltipla. (REIS, 2011, p. 21). 
 
  

Assim, como a África, um continente híbrido, o sujeito africano também será um 

ser mesclados por todos os contatos, possibilitados pelos trânsitos com as diversas 

civilizações. O sujeito africano seria, então, a imagem do Arlequim, metáfora de Michel 

Serres apud Eliana Reis (2011), um ser que se define através dos contatos como que está a 

sua volta, comunicando-se com o mundo, mantendo diversas relações.  

Esse sujeito africano precisa lidar com a dura realidade de que o fim do 

colonialismo, entendido como a política que exerce controle sobre um território, não 

trouxe consigo o fim da colonialidade, entendida como a qualidade de ser colonial, a 

invisibilidade daqueles que não são europeus. É contra essa colonialidade que os países 

africanos passaram a combater, principalmente contra a ”neocolonialidade teórica” 

(PADILHA, 2006, p. 74). Uma das maneiras encontrada para combater esse silenciamento, 

trazendo juntamente a tomada de consciência política e identitária, foi a literatura. Entre 

essas literatura está a angolana, que se ocupando de questões que abordassem as questões 
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históricas, as de nacionalidade e as identitárias, criou uma literatura que não se pauta no 

primitivismo nem no localismo exótico, aspecto discutido por Maria Luiza Scher Pereira 

em A kinda e a Misanga, como no excerto abaixo, 

 

Para alguém não familiarizado com a realidade histórica cultural de 
Angola, a leitura de uma obra da recente literatura angolana pode 
funcionar como uma revelação. É que os escritores, sobretudo os 
romancistas, parecem interessados em representar um perfil do país que 
se vem construindo após a independência de Portugal. (PEREIRA, 2007, 
p. 95). 

 

Nesse contexto, o livro O dia em que o Pato Donald comeu pela primeira vez 

a Margarida (2006) se apresenta como um conjunto de narrativas que já no título revela a 

ironia e o humor que irão permear todas as narrativas. São contos que irão abordar dilemas 

gerados pelas relações de gêneros, principalmente os gerados pela poligamia. Aliado a essas 

questões, percebe-se que as histórias presentes nesses livros são perpassadas por diálogos 

literários e questões relacionadas ao contexto pós-colonial em Angola. 

A princípio, parece apenas que o narrador busca, a partir da repetição dos discursos 

machistas, o fortalecimento de estereótipos já conhecidos por todos, independentemente 

da cultura. Pode-se inferir, entretanto, que o narrador está buscando utilizar as palavras do 

discurso dominante para levar a uma reflexão ou crítica da situação. Trata-se da “natureza 

transideológica da ironia”, conceito trabalhado por Linda Hutcheon, no livro Teoria e 

política da ironia, pelo qual “pode-se usar a ironia tanto para reforçar a autoridade, 

também pode-se usá-la para fins de oposição e subversão”(HUTCHEON, 2000, p.52). Isso 

a torna, de certo modo, suspeita, pois mantém uma “intimidade com os discursos 

dominantes que contesta” (HUTCHEON, 2000. p. 54). Neste sentido, ao repetir os 

estereótipos, o narrador não estaria buscando solidificá-los ou perpetuá-los, mas, ao 
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contrário disso, valendo-se da ironia, estaria deslocando esses mesmos estereótipos, 

questões incômodas trazidas à tona.  

Ao utilizar a ironia, João Melo a traz aliada à comicidade que deixa explícitas as 

brechas dos discursos moralizantes, buscando rasurá-los, pois segundo Mikhail Bakhtin “o 

riso não podia se degenerar e mentir, como mentia o sério, sobretudo o patético. O riso 

permaneceu fora da mentira oficial que se revestia de seriedade patética” (BAKHTIN, 

2002, p.343). Assim, a ironia e seus efeitos acabam sendo utilizados para desafiar as 

ideologias já enraizadas na cultura, ao possuir o discurso do dominador, é possível utilizá-lo 

como instrumento para combatê-los. Aspecto discutido por Linda Hutcheon ao falar do 

papel subversivo da ironia, 

O funcionamento subversivo da ironia costuma ser ligado ao conceito de 
que ela é um modo de autocrítica, autoconhecimento e auto-reflexão 
(White, 1973:37; B. Bennett, 1993) que tem o potencial de desafiar a 
hierarquia dos próprios “locais” do discurso, uma hierarquia baseada em 
relações sociais de dominação. [...] O conceito de ironia como “contra-
discurso” (Terdiman, 1985) tornou-se um dos principais suportes de 
teorias de oposição que atacam hierarquias – não importam se elas sejam 
baseadas em raça, etnia, classe, gênero, sexualidade. (HUTCHEON, 
2000, p.53-54). 
 

Assim, ao repetir alguns discursos, o narrador visa levar o leitor a refletir sobre as 

questões suscitadas, visando uma possível rasura não apenas no que foi dito, mas também 

no não dito.  

Observa-se que além do uso da ironia para rasurar os discursos moralizantes, há, no 

livro de contos estudado, um intenso uso do erotismo que é utilizado não só para negar os 

discursos, mas também para transgredi-los, pensando transgressão segundo Bataille “a 

transgressão não é a negação do interdito, mas o ultrapassa e o completa”. (BATAILLE, 

1987, p.59). Ao enaltecer essas relações marcadas pelo erotismo, João Melo acaba trazendo 

para discussão um assunto que estava imerso numa aura de pudor, uma experiência 
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humana, que, ao longo dos séculos, vem sendo negada e rechaçada das discussões sobre as 

relações de gênero, e que é abordada em alguns contos, a poligamia. Embora poucos 

escritores falem sobre essa questão, percebe-se que João Melo a discute sem nenhum 

problema e ainda incrementa a problemática ao incutir nela a possibilidade da mulher 

também utilizar dessa tradição.  

Pode-se constatar, também, que há nos textos presentes neste livro, como em 

outras obras de João Melo, um intenso diálogo com as produções culturais canônicas e 

midiáticas através da retomada de escritores de outros contextos ou apenas de seus 

discursos, filmes e livros. Seus textos, desta forma, acabam repletos de intertextualidade 

que requerem muita atenção e conhecimento vasto do interlocutor. Aspecto, este, tratado 

por Ingedore Koch ao afirmar que “a intertextualidade compreende as diversas maneiras 

pelas quais a produção /recepção de um dado texto depende do conhecimento de outros 

textos por parte dos interlocutores, ou seja, dos diversos tipos de relações que um texto 

mantém com outros textos.” (KOCH, 2004, p.42). Nota-se que a produção literária desse 

escritor não busca negar a existência do contato da literatura angolana com as outras 

culturas, consideradas canônicas, a intenção do livro não é fortalecer o mito da pureza da 

literatura, livre dos trânsitos culturais existentes, mas discutir como esses contatos 

possibilitaram também a construção de uma nova literatura. 

O erotismo, a ironia e a intertextualidade utilizados nos contos tornam-se 

necessários para levar a reflexão sobre a conjuntura angolana, nos momentos durante e 

após a independência, marcada pela necessidade de ruptura com a hegemonia do 

colonizador, já que, apesar do fim do colonialismo, diversos países africanos permaneceram 

durante muito tempo subjugados à invisibilidade causada pela permanência da 

colonialidade. São trazidas à tona, assim, questões que não fazem parte apenas do passado, 
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mas também do presente, novos cenários, novos discursos. Abordagem observada por 

Laura Cavalcanti Padilha, discutir as maneiras de enfrentamento da colonialidade pela 

literatura angolana:  

 
Uma análise, mesmo que rápida, da ficção produzida entre os fins do 
século vinte e início do vinte e um comprova o grande empenho dos 
seus autores em representarem a „diferença pela cultura‟ – modos, 
palavras, rituais, hábitos, tempo – inscrita sem um sujeito transcendente, 
como postula Homi Bhabha (1998, p. 180). Para conseguirem o intento 
de buscar novas formas de inscrição identitárias, eles como que 
adensam a relação e entre espaço, tempo, memória e identidade, 
objetivando consolidar, no corpo da escrita, „retalhos e restos da vida 
cotidiana‟, para transformá-la nos signos de uma cultura nacional 
coerente [...] (PADILHA, 2006, p.83). 
 

Assim, as narrativas abordam as relações de gênero, associando-as às demandas 

identitárias e da diferença que estão em interligadas com as questões de nacionalidade 

enaltecendo a memória, o imaginário, ou seja, a identidade angolana que tinha sido 

silenciada. Tendo em vista que entre essas memórias silenciadas estão as das mulheres que 

saíram do anonimato e passaram a participar ativamente das insurgências contra a 

dominação ideológicas. Tal atitude as retira da subalternidade que, segundo Gayatri Spivak, 

o sujeito feminino estava imerso: “Se, no contexto da produção cultural, o sujeito 

subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais 

profundamente na obscuridade” (2010, p. 67). Com isso, tanto os subalternos coloniais, 

quanto os subalternos femininos, neste caso os angolanos e as angolanas, passam a 

participar ativamente do momento de não identificação, a partir de uma literatura que segue 

na direção contrária a já existente e canônica. 

Todas as estórias, que compõem o livro, terão no seu centro uma discussão que 

pode ser sobre as relações de gênero, a velocidade das mudanças causadas pela 

globalização, a raça ou o fazer narrativo. Contudo, elas serão atravessadas por outras 
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problemáticas, a guerra, questões identitárias, por exemplo, que colaboram para formar 

esse mosaico cultural que é Angola. No entanto, que tipo de identidade as personagens 

desses contos buscam construir? Como a situação sócio-cultural interfere nessa 

construção? 

Para discutir questões tão incômodas como a formação da identidade angolana e de 

modo mais amplo a própria identidade africana, João Melo procura contextualizar o leitor 

sobre os contatos e trocas culturais que ocorreram no continente, demonstrando como eles 

colaboraram para a construção da sociedade angola e para a constituição desse sujeito. 

Ao recolher essas questões, João Melo traz em seus contos o angolano 

construindo a sua identidade, tendo como forma a identidade-projeto definida por 

Kabengele Muranga, “quando os atores sociais, com base no material cultural à sua 

disposição, constróem uma nova identidade que redefine sua posição na sociedade e, 

conseqüentemente, se propõem a transformar o conjunto da estrutura social”. 

(MUNANGA, 2006, p. 20). 

Diante dessas misturas e desse “mosaico cultural” que é Angola, o sujeito angolano, 

representado no livro, torna-se um ser que busca construir uma identidade múltipla, e que 

precisa equilibrar as suas tradições culturais e as das outras civilizações. Muitas vezes a 

busca por equilíbrio é um tanto conflituosa, já que se tratam de relações de poder, por isso 

alguns contos acabam discutindo essa necessidade de não se prender a uma identidade fixa. 

Como é o caso da personagem Mister X do conto Usurpador. O título do conto remete às 

atitudes da personagem, já que Mister X usurpa, ou seja, apodera-se das identidades das 

pessoas mortas que ele encontra nas páginas necrológicas dos jornais. Assim, o sujeito 

angolano deseja, nos contos, como ele, ter uma identidade múltipla, livre de modelos pré-

determinados.  
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Diante das leituras e análises que foram feitas até o presente momento, percebe-se 

que mesmo diante das investidas constantes dos discursos puristas e estereotipados de 

definir o que é ser africano ou angolano, a identidade angolana que é defendida nesses 

contos é algo que ainda está em construção e que se transforma a todo momento com as 

relações e trocas que surgem. Essa multiplicidade é enfatizada sempre nos contos para 

demarcar e esclarecer o leitor a cerca dessa construção e reconstrução constante do sujeito, 

conforme afirma Hélio Santos (2001) “a identidade de uma pessoa é algo que se constrói 

ao longo do tempo e que se transforma continuamente pela vida afora”. As personagens, 

ao passarem assim por essa construção constante, remetem ao processo de formação da 

própria Angola, país em construção e reconstrução, que, embora independente, ainda não 

se inseriu completamente nos processos de internacionalização de bens, principalmente os 

culturais, e que se encontra em processo de consolidação da democracia, ainda se 

adaptando às exigências do mercado mundial. 
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A CHUVA PASMADA: INTERTEXTUALIDADE E A HISTÓRIA 
 

 

Nanci do Carmo Alves (UERJ/ UNISUAM) 

 

 
 
A chuva pasmada de Mia Couto, escritor contemporâneo, cujas obras abordam a 

tensão existente entre a literatura e a história, é uma ficção encantadora. O presente 

trabalho busca analisar nessa narrativa a intertextualidade, e também, a forma como o sólito 

e o insólito permeiam essa obra. Faremos uso, para isso, da história desse povo, que servirá 

de base para verificarmos como o autor através da ficção retoma o passado e o ressignifica. 

Criticamente a visão do colonizador e a do o colonizado, os anseios da nação, suas lendas e 

folclores, observando como a história factual influencia na ficcional e vice-versa, 

apontando e analisando a presença do insólito no sólito será objeto desse estudo. Uma 

chuva que não cai, uma fábrica que pertence aos brancos, o povo que precisa do emprego, 

um avô que nos conta as crenças, as lendas, e sua cultura, e, um menino que fica entre a 

“civilização” do branco e a cultura do seu povo são personagens dessa trama. “De repente, 

numa aldeia africana, a chuva não cai, fica suspensa, „pasmada‟, diz um rapazinho da aldeia” 

(COUTO, 2004, p. 1). Assim, nos deparamos com essa mistura que enriquece o 

conhecimento com cultura, lendas e crenças. Mia Couto reconta a história de seu país, 

articulando lendas populares e mitos com a matéria de origem historiográfica. 

Em A chuva pasmada (2004) temos a história da chuva que teima em não cair. A 

responsabilidade seria dos fumos da fábrica? A explicação plausível que justificaria a 

pasmaceira da chuva poderia vir de lá? Talvez, afinal, a fumaça que saía dela poderia ser a 

culpada, contudo, levando-se em conta a cultura do povo, poderia também ser alguma 
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maldição, ou práticas culturais locais, as quais dialogam com um mundo deífico, que tem o 

avô como participante. O narrador, um menino, um aprendiz para algumas culturas 

africanas, nos diz: “Nos juntamos na varanda interrogando os céus. Sob o alpendre fazia 

muito silêncio. Meu avô, no assento de balanço, chefiava a vigília. Deve ser feitiço, sugeriu 

o avô” (COUTO, 2004, p. 2). Entre a crença do avô e o alerta da mãe começa naquela 

família um movimento para resolver o problema da chuva que não cai. Entretanto, quais as 

alternativas? Sólitas ou insólitas? A mãe, por sua vez, alerta a família solitamente: “Não – 

disse a mãe. – São fumos que vem da nova fábrica. Fumos? Pode ser sim, isto só aconteceu 

depois dessa maldita fumaça...” (COUTO, 2004, p. 2). Porém, o avô, baseado em seu 

conhecimento maior e ainda o contato com a natureza que os cerca, aproveita para indicar 

ao neto a relação familiar, enfim, ancestral de sua família com o rio, como observamos na 

lenda de Ntoweni:  

Mandaram então Ntoweni, a avó de sua avó, para que fosse ao Reino 
dos Anyumba e trouxesse provisões de água para a aldeia. Ntoweni era 
como a neta: uma mulher de extraordinária beleza. Pois ela levou uma 
cabaça grande e prometeu que voltaria com ela cheia. Beijou os filhos, 
abraçou o marido e despediu-se dos filhos. 
Ntoweni chegou à cidade e, logo, o imperador soube da sua chegada. 
Mandou que ela comparecesse na sua residência. O grande senhor 
apaixonou-se pela beleza daquela mulher e disse-lhe: 
– Só lhe darei água se nunca mais sair daqui. Hoje mesmo você vai ser 
minha esposa. Ntoweni pensou e decidiu fazer-se de conta. Entregou-se 
ao rei naquela noite, deixou que ele dela abusasse. Antes de adormecer, o 
monarca ainda ameaçou: 
– Se fugir eu lhe mandarei matar. 
Na manhã seguinte, Ntoweni escapou por entre a poeira dos caminhos. 
Assim que se deu pela ausência, o rei mandou que a seguissem. Quando 
ela se aproximava da sua casa, uma azaguaia cruzou o espaço e se 
afundou nas suas costas. A cabaça subiu, subiu desamparada, pelo ar e a 
água se derramou, desperdiçada. Mas quando a vasilha se quebrou no 
chão, os céus todos estrondearam e um rasgão se abriu na terra. Das 
profundezas emergiu um rugido e uma imensa serpente azul se 
desenrolou dos restos da cabaça. 
Foi assim que nasceu o rio. (COUTO, 2004, p. 24) 
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Nesse sentido, pode-se verificar que tanto o sólito quanto o insólito estão presentes 

na narrativa de Mia Couto, traduzindo uma ambientação própria da narrativa 

contemporânea permeada por eventos incomuns, ou sobrenaturais, no entanto, destoando 

dos contos “insólitos”, as personagens de A chuva pasmada não se aterrorizam frente ao 

evento estranhado apenas o aceitam, tentando resolvê-lo.  

Considerando os estudos de Linda Hutcheon (1999) sobre a intertextualidade 

presente nas narrativas na poética as pós-modernidade,podemos fazer uma leitura pelo viés 

sociológico e historiográfico do povo que vive nesse país, que deixa de ser colônia, passa 

por uma guerra civil, convive com os problemas resultantes dela, e sofre com falta de 

escolas e  com o nível alto de prostituição. A crise econômica é grave, e há escassez na 

agricultura entre outros problemas. E, assim, refletir a respeito da própria constituição 

cultural de um povo obrigado a conviver em seu “mundo”, mas dominado pelo olhar “de 

fora”. Moçambique, recém saído da condição de colonizado para um país independente, e 

que ainda tem o domínio do ex-colonizador, que detém os empregos sofre com a miséria. 

A chuva “pasmada” é fruto tanto da intervenção externa, quanto de práticas locais, mas, na 

narrativa há que se conviver com realidades coexistentes, indicando um homem combativo, 

mas que ao fim “precisa” aceitar, obedecer. 

A desterritorialização é simbólica, nos conceitos de A teoria de Gilles Deleuze, em 

seu texto: Kafka, pour une littérature mineure 1975, que é muito mais cultural, 

antropológica do que física, é o que vemos especialmente acontecer nos países africanos, 

onde se misturam a independência política e dependência financeira, social e até mesmo 

cultural, já que na maioria das vezes, a pobreza diz respeito à “infertilidade de idéias”. 

Segundo Mia Couto, em seu livro Pensatempos,(2005) a independência não resolveu todos os 

problemas do povo. Ele diz: 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2446 

 

 
O colonialismo não morreu com as independências. Mudou de turno de 
seus executores. O actual colonialismo dispensa colonos e tornou-se 
indígena nos nossos territórios. Não só se naturalizou como passou a ser 
co-gerido numa parceria entre ex-colonizadores e ex-colonizados. 
(COUTO, 2005, p. 11). 
 

Essa consciência de passado, presente e futuro é. segundo ele, responsável pelo 

empobrecimento do país, sem começar pelas razões econômicas. Os jovens saem para 

estudar e não se reconhecem mais ao retornarem, como sucessores dos “mais velhos”. Sem 

alguém que repasse os saberes, a cultura aos mais jovens, o país vai perdendo suas origens 

sem que essa culpa seja atribuída somente aos que vêm de fora. 

Percebemos então na obra de Mia Couto, essa mistura de ficção com a realidade do 

país e, em geral, temos uma família onde se faz representar a figura do mais velho, o avô, 

que traz os saberes da terra, os pais e o(s) filho(s) que representa(m) sempre aquele que se 

divide entre os saberes da civilização e os da religião do colonizador, e a cultura dos 

antepassados. Vemos claramente a política perpassando pela ficção quando por Couto 

também, os africanos, são responsabilizados pelas mazelas que o país sofreu e sofre. Sobre 

isso ele fala: 

O colonialismo foi outro desastre cuja dimensão humana não pode ser 
aligeirada. Mas tal como a escravatura, também na dominação colonial 
houve mão de dentro. Diversas elites africanas foram coniventes e 
beneficiárias desse fenômeno histórico. (COUTO, 2005, p. 13) 

 
Assim, a identidade se torna distorcida, já que o passado também está distorcido na 

consciência do povo. Couto fala ainda, nesse texto, que o passado nos chega deformado, 

incompleto e por isso a “corrida nervosa” à procura da identidade é grande. Nessa procura 

pela identidade, os africanos, de forma geral, perpassam pelo passado e a forma como o 

colonizador geriu esse passado.  Sobre a identidade Couto ainda afirma: “O certo é que a 

afirmação do que somos está baseada em inúmeros inequívocos” (COUTO, 2005, p. 14). 
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A história do mundo que conhecemos é apresentada tanto por meio das narrativas 

fictícias quanto pelas narrativas reais e, assim, podemos conhecer passado e presente e para 

a compreensão dessas narrativas, se faz necessário a intertextualidade, que funciona como 

sinais para a compreensão do presente. 

No século XIX, a literatura e a história eram consideradas uma disciplina comum, 

“ramos da mesma árvore do saber” (HUTCHEON, 1991, p. 141), a separação resulta em 

disciplinas distintas e sobre essa separação Linda Hutcheon nos fala que: 

 
(...) é essa mesma separação entre o literário e o histórico que hoje se 
contesta na teoria e na arte pós-modernas, e as recentes leituras críticas 
da história e da ficção têm se concentrado mais naquilo que as duas 
formas de escrita têm em comum do que em suas diferenças. Considera-
se que as duas obtêm suas forças a partir da verossimilhança, mais do 
que a partir de qualquer verdade objetiva; as duas são identificadas como 
construtos lingüísticos, altamente convencionalizadas em suas formas 
narrativas, e nada transparentes em termos de linguagem ou de estrutura; 
e parecem ser igualmente intertextuais desenvolvendo os textos do 
passado com sua própria textualidade. (HUTCHEON, 1991, p. 141) 
 

Dentro da literatura temos o recurso da metaficção historiográfica que traz para a 

ficção dados da história. Assim, temos em Mia Couto, a ficção que retoma aspectos sócio 

político e cultural, de seu país. A intertextualidade então com o fato real usa a ficção (fingir) 

para se distanciar da história real. Isso implica em reescrever a história factual. No caso 

dessa narrativa, temos a visão do povo, que aqui é representado por uma família de negros, 

pobres que dependem da pesca para viver. O pai, antes trabalhador da mina de ouro, ficou 

tantos anos por lá, que perdeu o viço e o gosto pela vida. Sobre o pai o narrador diz: “Nas 

minas do ouro meu velho descia tão fundo que os meus sonhos já não chegam nem á sua 

lembrança. Anos depois meu pai regressou, mas permaneceu ausente, como se lhe faltasse 

algum inferno” (COUTO, 2004, p. 7). O avô o ancestral da família é quem o é responsável 
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em passar para o neto todos os saberes da terra. E os donos da fábrica que são brancos e 

detém o poder são os responsáveis por gerir o emprego naquela aldeia. Vejamos:  

 
– Marido, você que é mais senhor, vá à fábrica e fale com eles... 
– Está maluca, mulher? Sou pobre, quem vai escutar um ninguém como 
eu. 
– Pobre é estar sozinho. Você se junte com os vizinhos, fale com eles... 
– Não vale a pena, a maior parte ganhou emprego nessa fábrica. Não vão 
nem abrir a boca. (COUTO, 2004, p. 4) 
 

Nesse diálogo, percebemos que o texto caminha explorando o recurso de 

metaficção historiográfica, onde ex-colonizador e ex-colonizado continuam se enfrentando 

na ficção, dentro do conceito que surgiu no século XIX, o século das luzes, que é o de 

falsidade e verdade, como explicita Hutcheon:  

 
(...) os estruturalistas afirmavam que: “A literatura não é um discurso que 
possa ou deva ser falso (...) é um discurso que, precisamente, não pode 
ser submetido ao teste de verdade; ela não é verdadeira e nem falsa, e 
não faz sentido levantar essa questão; é isso que define seu próprio status 
de “ficção”. (TODOROV 1981a, p. 18) A metaficção historiográfica 
sugere que verdade e falsidade podem não ser o mesmo os termos 
corretos para discutir a ficção, mas não pelas razões que acabaram de ser 
apresentadas. (HUTCHEON, 1991, p. 146) 
 

História e ficção se distinguem então, pelas estruturas que apresentam, e, verdade e 

falsidade se misturam nas narrativas porque essa “ficção pós-moderna sugere que 

reescrever ou reapresentar o passado na ficção e na história é - em ambos os casos – revelá-

lo ao presente.” (HUTCHEON, 1991, p. 147). Percebemos então que não há como separar 

o autor da obra, do passado factual, da sua pátria, estado, história e experiências vividas. 

Vemos, então, marcas na ficção que pertencem à história e, na história, fatos que nos 

remetem à ficção. A diferença existe mesmo sabendo que elas têm “os mesmos contextos 

sociais, culturais e ideológicos e também as mesmas técnicas formais” (HUTCHEON, 

1991, p. 148) Assim, uma se serve da outra, utilizando a verossimilhança, aquilo que se 

assemelha à realidade; essa é a impressão que o escritor pretende provocar no leitor.  
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O narrador de A chuva pasmada também nos remete ao preconceito racial existente 

na história factual e seu autor vai parodiando vida e ficção. Vejamos a forma como ele 

aborda a separação de raças em seu país, representados aqui por duas crianças: 

 

Eram berlindes. Um menino branco, à minha frente, atirava berlindes 

para o chão, onde meus pés se afundavam. Entendi o convite, me ergui e 

apanhei as esferas de vidro uma por uma. Fiz uma cova, e outra e mais 

outra. Completas estavam as três covinhas. 

– Não quer jogar menino? 

– Não posso.  

– Por quê? 

– O meu pai não deixa. Não me deixa brincar com os..., com vocês. 

Eu já sabia. Só não disse a palavra: pretos. Nós éramos simplesmente 

“vocês”. (...) 

(...) – Não posso. Minha mãe não me deixa brincar no chão. Essa terra 

de África dá doenças. (COUTO, 2004, p.17)  

 

Vemos claramente nesse diálogo a abordagem dos problemas vividos na história 

real que é ressemantizada ficcionalmente na literatura. Diálogos que trazem a realidade para 

a literatura ou a literatura para a realidade? Como distinguirmos verdade e falsidade, é um 

questionamento ao qual Mia Couto responde com sua ficção que trata dos problemas 

vividos pela nação. 

Veremos a seguir que Linda Hutcheon fala sobre romance histórico e adianta ainda 

que a história e a ficção vão se relacionar com a intenção de mostrar o passado com a 

presença de personagens históricos, que darão autenticidade à ficção; enquanto a 

metaficção historiográfica é entendida por ela como: “romances famosos e populares que 

de maneira paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e personagens históricos” 

(HUTCHEON, 1991, p. 21). Para ela, a metaficção historiográfica “se aproveita das 
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verdades e das mentiras do registro histórico.” (HUTCHEON, 1991, p. 153). Alguns 

detalhes seriam “deliberadamente falsificados” para fazer sobressair possíveis falhas do 

registro histórico.  A discussão que trava a ficção e a história é antiga, segundo Hutcheon: 

 
Para Aristóteles (1982, 1.451ª-b), o historiador só poderia falar a 
respeito daquilo que aconteceu, a respeito dos pormenores do passado; 
por outro lado, o poeta falaria sobre o que poderia acontecer, e assim 
poderia lidar mais com elementos universais. Livre da sucessão linear da 
escrita da história, a trama do poeta poderia ter diferentes unidades. Isso 
não significava dizer que os acontecimentos e os personagens históricos 
não poderiam aparecer na tragédia: “Nada impede que algumas das 
coisas que realmente aconteceram pertençam ao tipo das que poderiam 
ou teriam probabilidade de acontecer” (1.151b).  (HUTCHEON, 1991, 
p. 142)  
 

Os temas das narrativas ocupariam, assim, a parte central delas e, então, mostrariam 

que não existe uma verdade, mas verdades (versões) sobre a história, “diferentes unidades”, 

que poderiam ou teriam probabilidade de acontecer, questionando, então, o conhecimento 

da história factual ao tentar trazer à margem o texto literário. A autora diz ainda que essa 

“discussão” é relevante para o pós-modernismo porque a separação é tradicional. Alguns 

autores afirmam que os contadores de estórias,podem se calar, excluir fatos e pessoas do 

passado, mas que isso acontece também com os historiadores que, por exemplo, deixaram 

de contar os fatos reais tradicionais de anos passados, que incluíam as mulheres, por 

exemplo. Algumas histórias também teriam acrescentadas nelas “uma pitada de cor” 

(HUTCHEON, 1991, p. 143) ao seu relato. Assim, até onde vai à validade dos termos 

falsidade e verdade? Esses termos se fundem e se separam então na medida em que ficção e 

história vão sendo escritas e que a estória tem problemas em reescrever a história. 

Verificando mais algumas questões podemos ver que Hutcheon segue falando de questões, 

como: subjetividade, intertextualidade, referência e ideologia. Elas estão por trás das 

relações história / ficção e que os fatos, acontecimentos são legitimados pelas instituições, 
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semioticamente falando, já que “os fatos não são preexistentes, e sim construídos pelos 

tipos de perguntas que fazemos aos acontecimentos” (White apud Hutcheon, 1991, p.144) 

No capítulo seguinte, A intertextualidade, a paródia e os discursos da história, Linda 

deixa claro que não existe inocência no discurso da metaficção historiográfica, antes, ela os 

chama de “antiinocentes”. E fala sobre a estruturação da paródia, que não tem a intenção 

de ridicularizar, mas que, com intenção crítica, é uma forma de ressemantizar a tradição 

com um olhar múltiplo e sempre provisório, que poderá sempre ser deslocado. Enquanto o 

modernismo se caracteriza pela ruptura com o passado, o pós-modernismo, retoma-o e o 

ressignifica, trazendo a arte para a sociedade, englobando o social, o político, e o histórico, 

todos integrados.  O resgate do passado dialoga de forma crítica com este, formando novos 

conceitos sobre o presente.  

Sobre a paródia, Hutcheon nos diz: “A incorporação textual desses passados 

intertextuais como elemento constitutivo da ficção pós-modernista funciona como uma 

marcação formal da historicidade - tanto literária como „mundana‟” (HUTCHEON, 1991, 

p. 163). Ela fala ainda sobre os dois textos, os da história e os da ficção, como fazendo 

parte de uma espécie de jogo igualmente limpo. A intenção é de desmitificar o passado, 

estabelecer vínculo entre a arte e o mundo, mas, com um olhar de fora e de dentro, 

trazendo um novo conceito.  

Quando Couto traz para o seu texto a problemática da fábrica, dos brancos, da 

água, da pesca, ele retoma a história real do povo para trazer um novo sentido. A tia 

representa o ex-colonizado que segue a religião dos brancos que renega sua cultura, suas 

crenças e lendas que acha civilizado professar a mesma fé do ex-colonizador, como 

acontece muitas vezes na história factual. Vejamos: 
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Minha tia, benzendo-se, aproveitou a pausa e atalhou: 

– O que podemos é falar com senhor Padre. 

– Esse também não é caminho -, disse o avô.  

– Somos pobres, não temos anjos nem santos. 

– Mas temos Deus que é de todos. 

 (...) Escute bem, sobrinho. Só há um lugar de fazer milagres: é aqui! 

Eu que não emprestasse ouvido aos restantes, crédulos em espíritos e 

mezinhas. Que isso não era de civilizado. Sobretudo eu não desse crédito 

ao avô, ele era o mais dado dos ancestrais. (COUTO, 2004, p. 4) 

 

Assim, o menino se divide, naquele momento, entre a ideia da tia em ser civilizada, 

e o ensinamento do avô, o ancestral da família, que lhe passa as lendas e a cultura de seu 

povo. Podemos então dizer que a forma que Couto usa para ressignificar torna mais claro 

aos leitores dois lados: os que vêm de fora (o colonizador) e os que são de dentro (os 

colonizados). 

Hutcheon fala que existe uma “investigação teórica do “amplo diálogo” (Calinescu, 

1980, P. 169) entre as literaturas e as histórias – e entre os componentes de cada uma das 

categorias”. (HUTCHEON, 1991, p. 165). E, citando Bakthin e Julia Kristeva, fala das 

várias vozes que aparecem nos textos (polifonia), gerando também a pluralidade de 

significação dos textos, que são irredutíveis a uma fala única. A autora afirma ainda sobre o 

sujeito do texto que houve um “ataque coletivo contra o “sujeito fundamentador” (ou seja, 

a noção humanista do autor) como se fosse fonte original e originadora do sentido fixo e 

fetichizado do texto” (HUTCHEON, 1991, p. 165). Assim, se faz um questionamento 

sobre se existe mesmo a originalidade, tal como sempre foi vista, quase sagrada, o direito 

do autor que era tratado até como um fetiche, como é citado no texto ao qual nos 

referimos. Quando se questiona o sujeito fundamentador, se questiona também a noção de 

texto, como essência do todo. Na paródia um texto recria o outro e isso pode se tornar 
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infinito, sem ser repetitivo, ela é responsável por tecer os textos da metaficção 

historiográfica com os de alguns historiadores contemporâneos: “ela apresenta uma 

sensação da presença do passado, mas de um passado que só pode ser conhecido a partir 

de outros textos, de seus vestígios – sejam literários ou históricos” (HUTCHEON, 1991, p. 

164). 

A paródia pós-moderna é uma questão bastante discutida por alguns teóricos, entre 

ele Charles Newman, que discute a arte pós-moderna de modo geral. Hutcheon cita tais 

questionamentos que também surgem em torno da literatura americana que parece não ter 

influências básicas. Ele afirma que é “uma literatura cujos pais não são conhecidos”, que 

sofre “angústia da não-influência” (87). A problemática de uma literatura que não tem 

antecedentes só vem confirmar a importância da paródia com essa nova visão de 

significados novos, releitura da história e da própria ficção.  

Ela fala ainda sobre o passado literário que é conhecido por modernismo, que se 

insere para logo em seguida ser subvertido, é a noção de arte como, ou obra de arte como 

um “objeto fechado, auto-suficiente, e autônomo”. O pós-modernismo vem atacar essa 

visão, depois de afirmar a mesma, devolvendo os textos ao “mundo”, mas ao mundo dos 

textos, completa afirmando: “É um truísmo crítico contemporâneo dizer que o realismo é 

um conjunto de convenções, que representação do real não é idêntica ao próprio real” 

(HUTCHEON, 1991, p. 165). Assim, o que percebemos é que as fontes históricas são tão 

contestadas quanto as fontes literárias. 

Segundo Hutcheon, Roland Barthes definiu o intertexto como “a impossibilidade 

de viver fora do texto infinito” (BARTHES apud HUTCHEON, 1991, p. 167). Com essa 

afirmação, ela quer dizer que, para haver textualidade, é necessário a intertextualidade que é 

vista como o uso de textos já existentes de forma implícita ou explícita no novo texto que 
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se insere. O texto então ao interferir na criação de outros textos, se torna infinito, porque 

sua ressignificação não tem fim. 

Assim, com a teoria de Linda Hutcheon, aplicada à narrativa de Mia Couto A chuva 

pasmada, podemos perceber, e, compreender os conceitos trabalhados por ela, tais como: 

intertextualidade, paródia, verdade, falsidade, metaficção historiográfica, entre outros. 

Observamos, na obra de Couto, o quanto a ficção se serve da história e o caminho inverso 

também feito pelo texto, que passa a significar e ressignificar porque é parodiado através do 

tempo. 
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A CAVALARIA REVISITADA 

(NOTAS SOBRE O FÍSICO PRODIGIOSO) 

 

Newton de Castro Pontes1 

 

 

Embora tenha sido um teórico do formalismo russo (linha teórica que, como bem 

ensinou a tradição crítica do séc. 20, costumava tratar o fato literário como imanente e a-

histórico), Tynianov, no ensaio “Da Evolução Literária”, fez a seguinte consideração: 

 

A noção fundamental da velha história literária, a “tradição”, não é mais 
que a abstração ilegítima de um ou muitos elementos literários de um 
sistema no qual têm um certo emprego  e certa função, não é mais que 
sua redução aos mesmos elementos de um outro sistema no qual eles 
têm um outro emprego. O resultado é uma série unida apenas 
fictìciamente, que não tem senão a aparência de “entidade”.i 

 

Com esses termos, criticava-se a postura teórica dos pesquisadores que tomavam 

elementos de um sistema literário e, reconhecendo-os em outro, imaginavam que tais 

elementos mantivessem as funções de seu sistema original. Para Tynianov, a função de 

cada elemento de um texto não deveria ser tomada como imanente, mas analisada a partir 

das suas relações com o sistema – dentro de diferentes sistemas, os elementos assumiriam 

diferentes funções. Essa característica da literatura, percebida por Tynianov e desenvolvida 

posteriormente por críticos como Antonio Candido, foi bem exemplificada literariamente 

pelo clássico conto de Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor do Quixote”. O escritor 

Pierre Menard, tendo concluído dois capítulos (e deixado um inconcluso) de uma obra que 

é idêntica em cada palavra a O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, teria 

                                                           
1 Aluno do Doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
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como projeto – segundo o narrador – escrever o Quixote de Cervantes (mas sem copiá-lo). 

Tal iniciativa logo se revela um problema mais difícil que aquele enfrentado por Cervantes: 

enquanto o primeiro Quixote seria um empreendimento natural no séc. 17 e em acordo 

com ideais da época, os acontecimentos ocorridos durante os trezentos anos que 

transcorreram até a idealização do projeto de Menard (entre eles, a própria publicação do 

Quixote) tornam sua atividade quase impossível (e talvez por isso mesmo inconclusa). 

Após o cotejamento da obra inacabada de Menard com a de Cervantes, o narrador observa 

que, embora iguais em palavras, os dois textos são inteiramente diferentes em suas 

intenções: o estilo que ao séc. 17 parece natural, quando escrito no séc. 20, só pode ser 

tomado como arcaizante; o que nas palavras de Cervantes pode aparecer como um elogio 

retórico da história, quando escrito por um Menard, que é contemporâneo de William 

James, só pode ser tomado como ideia assombrosa... 

Foi tal compreensão que faltou ao antologista Melo e Castro quando afirmou, na 

primeira edição de Novas Andanças do Demônio, em 1966, que O Físico Prodigioso 

(publicado naquela edição como um conto, antes de ser isolado dos outros textos e 

publicado como uma novela em 1977) era “modelo superlativo do conto fantástico 

português em moldes clássicos, sendo construído sobre duas histórias fantásticas 

tradicionais (populares?)”ii. Em face de tal asserção, Jorge de Senaiii respondeu, na 

“Pequena Nota Introdutória a uma Reedição Isolada”, que: 

 

Quanto a “moldes clássicos”, permito-me discordar – nada há de 
“clássico” nesta criação minha, literariamente falando, a não ser que duas 
breves estórias do quatrocentista e anônimo Orto do Esposo (obra 
medievalizante, coletânea de “exemplos”) possam servir de suporte a 
“clássico” por sê-lo quanto seja antigo e tenha dado entrada no panteão 
das letras. [...] Que o “desenterrador” do meu “físico” me perdoe estes 
comentários, tanto mais que, ao terminar a longa introdução, dizia, 
exatamente como eu desejava que se sentisse, que a história era 
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tenebrosa/belíssima, e anotava certos aspectos do seu experimentalismo 
formal. Também este experimentalismo – e poucas das minhas histórias 
e de contemporâneos meus o terão tanto como esta minha – afasta O 
Físico Prodigioso de qualquer conceito de “clássico”, que não seja o 
daquilo que tal se torna.iv 
 

A narrativa de O Físico Prodigioso é inspirada em dois “exemplos” do Orto do 

Esposov: o primeiro, sobre a senhora de um castelo cujas damas saem a procurar um 

mancebo que, cumprindo três condições, poderá vir a curar sua senhora – deve ser 

formoso, grande físicovi e virgem. Encontrando-o, este se oferece a curar a senhora dando-

lhe um banho de sangue extraído de seu próprio braço; a senhora, vendo-se curada, pede 

que o físico ressuscite quinhentos cavaleiros enterrados em seu castelo, feito que o físico 

realiza com sucesso. O segundo “exemplo” trata de um homem que, levado à forca por 

excessiva bebedeira e baderna em uma taverna (depois de o diabo lhe ter prometido 

riquezas se o fizesse), não pode ser enforcado, pois o diabo o sustém. Quando questionado 

por um religioso o porquê de não permitir que aquele homem fosse morto, o diabo lhe 

responde que os demônios já se encontram cansados de tanto levar e receber homens no 

inferno. 

Ao retomar tais narrativas, O Físico Prodigioso, ao contrário do que pensara Melo e 

Castro, subverte-as: pois se, nos “exemplos”, prevalece o caráter moral das histórias, na 

novela de Sena, a moralidade cristã-medieval é contradita, sucumbindo a uma relação 

anárquica entre as coisas que desorganiza o maniqueísmo cristão e instaura um tipo de 

representação da realidade que, perpassada pelo onírico, mistura elementos tão 

disparatados quanto castidade e possessão demoníaca através do sexo, os atributos físicos e 

morais das donzelas com a selvageria das bruxas, o amor sublime e a tortura grotesca. 

Tal configuração da representação, largamente observada na caracterização das 

personagens, confirma sua expressão no plano formal do texto especialmente nos três 
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momentos em que a narrativa se divide em duas que transcorrem simultaneamente, sem 

que se negue uma em favor da outra. P. ex.: 

 

As três donzelas vinham 
cantando pela margem do 
rio uma cantiga que uma 
delas, de repente, 
começara de improvisar; e 
as vozes das três juntavam-
se para repetir variada cada 
estrofe que a primeira 
primeiro cantava. Os 
passos delas mal se 
sentiam, não fora os 
vestidos que roçagavam 
leves a verdura, e elas 
seguravam na ponta dos 
dedos. 

Num leve espaldar de nuvens 
pálidas que da verdura se 
elevavam com seus passos, as 
três deusas, pois que se viam 
que eram elas, vinham vindo 
nuas, de cabelos soltos, e os 
seios delas devagar dançavam 
rijos, enquanto as coxas 
alternavam de róseo brilho a 
cada lado dos negros triângulos, 
e os braços se erguiam, 
ondulantes, mostrando o doce 
côncavo sombrio. 

 

Esses três momentos (a visita das três donzelas / três deusas; os dois possíveis pretéritos 

de Dona Urraca; o estupro da jovem / nova possessão do gorro mágico) apontam para a 

existência de uma segunda realidade que, não anulando a primeira, é o seu par dialético: no 

primeiro momento, ao plano terreno (as três donzelas que observam a beleza do físico em 

seu banho) se acrescenta o mundo transcendental (as três deusas que possuem o físico); 

também ao pudor (os olhos que o observam, mas também se afastam; as vestes que 

roçagam a vegetação) se acrescenta o erotismo (os olhos que brilham com fogo; a nudez 

das deusas). 

No segundo momento, à inocência da moça que casa sem nunca ter visto um homem 

nu, é acrescentada a concupiscência da jovem que “sonhava com os homens, desde que 

vira uma vez meu pai nu”vii. Do mesmo modo, à submissão da esposa que, ao conhecer o 

destino das ex-mulheres de seu marido, decide jurar para si “que não teria filhos”, “que 

nunca teria pajens ao meu serviço” e que “se era perfeita para meu pai, o seria também para 
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Gundisalvo”, acresce-se o pensamento adúltero da mulher que jura “que só teria filhos que 

não fossem de Gundisalvo”, “que não teria nunca ao meu serviço senão homens feitos” e 

que “se eu não servisse, morreria contente como esperava morrer”viii. Por fim, à mulher 

que não é possuída pelo marido, que a guarda como uma filha, alterna-se a mulher que, a 

mando do esposo, é desvirgada por um cavaleiro com o punho de uma espada. 

Não temos, nos momentos de dupla-narração, a relação entre uma história verdadeira e 

uma falsa, e sim entre duas possibilidades igualmente verdadeiras, mas em planos distintos, 

de uma mesma história. Tal dado é reforçado pelo último momento, em que as duas 

narrações, primeiramente postas em colunas paralelas, posteriormente unem-se num 

mesmo parágrafo, no qual as frases de uma primeira narrativa põem-se em alternância com 

as da segunda – este é o momento em que, encerrando um ciclo, os dois planos (neste 

último caso, o do jovem que rouba o gorro e engana a todos os homens e o da mulher que, 

indefesa, é violada por um bando inteiro) unem-se através do nascente amor entre as duas 

personagens. 

Embora falar em “ciclo”, em se tratando de O Físico Prodigioso, não seja incorreto, 

pode-se criar a falsa impressão de que a obra se assenta em uma orgânica linha 

ascendente/descendente que culmina na sua própria repetição, como em uma tragédia, 

comédia ou romance. No entanto, o projeto de retomada pela diferença de uma tradição 

medieval que se evidencia nesta obra estende-se à sua estrutura prosaica não de romance, 

mas de novela, o que significa que não há uma integração orgânica entre os diversos 

episódios: cada um deles encerra em si seu desenvolvimento e conclusão próprios. Para 

Mikhail Bakhtin, em sua análise da novela de cavalaria, tal divisão em “ciclos” é resultado 

da presença de heróis que são não apenas individuais, mas ao mesmo tempo 

representativos: enquanto os heróis do romance de aventuras e de costumes do tipo de 
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Apuleio (ao qual a novela de cavalaria de assemelha, segundo Bakhtin) têm “vida própria”, 

são criados e desenvolvidos (e eventualmente mortos) nos romances que são escritos sobre 

eles por um único autor (o que lhes dá aspecto individualizante), os cavaleiros da literatura 

medieval, “estruturalmente falando, eles não são heróis de romances isolados (e, 

estritamente falando, não há romances de cavalaria isolados, fechados sobre si mesmos, 

individuais), eles são heróis de ciclos”ix. Existe, portanto, um aspecto comunitário na 

criação literária medieval – os heróis criados pela literatura são absorvidos pelas lendas 

nacionais, possibilitando a escritura de novas obras que, não tendo outra relação com a 

criação primeira senão alguns motivos e aspectos exemplares da personalidade do herói 

(como a castidade de Galaaz, ou a bravura de Lancelote, ou a ordenação divina presente 

em todo o ciclo arturiano), tornam estes heróis uma espécie de repositório comum das 

figuras (mas que agora são internacionais, e não mais nacionais, como o eram na epopeia 

clássica). No plano do conteúdo, em O Físico Prodigioso, esse desligamento das partes é 

também consequência, entre outras coisas, dos poderes do gorro de retroceder o tempo (o 

que rompe a cronologia linear dos eventos e leva a possibilidades alternativas de 

desenvolvimento de alguns segmentos, como a chegada do físico ao castelo), das profundas 

mudanças sofridas pelas personagens (especialmente depois da descoberta, por parte do 

físico, de seus verdadeiros poderes – quase os de um deus –, e também depois da prisão 

dos protagonistas pela inquisição) e pelo largo espaço de tempo coberto pela narrativa. 

Além disso, temos uma perceptível mudança de foco narrativo, que pode ser distinguida 

em três grandes partes: a primeira, em que o físico e Dona Urraca são as personagens 

focalizadas; a segunda, em que este foco recai sobre os inquisidores e suas discussões 

(inclusive com o diabo) a respeito dos protagonistas; e, por fim, a terceira, em que a peste e 

a desordem dominam, e o foco recai sobre os bandos que executam atos de vandalismo. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2461 
 

Sobre o caráter cíclico e a inorganicidade entre os episódios, Ana Sofia Laranjinha 

observou que: 

 
Na realidade, a ação não se assenta numa linha ascendente descendente, 
constitui-se antes numa sucessão de picos: a uma situação negativa 
segue-se uma situação positiva, a qual é seguida por uma nova situação 
negativa, em sucessivos ciclos isomorfos que reforçam o carácter cíclico 
da narrativa – óbvio apenas no final – conferindo à novela uma 
coerência e uma riqueza simbólica excepcionais. A repetição de episódios 
de estrutura e significado idênticos, característica, também, da literatura 
medieval e da literatura tradicional em geral, poderá, aliás, entender-se 
enquanto manifestação de um imaginário cíclico.x 

 

Para Sofia Laranjinha, cada episódio se estrutura internamente a partir de um ciclo que, 

contendo quatro motivos primordiais (infertilidade/morte, sacrifício, união, 

fertilidade/vida), assemelha-se aos ritos sagrados e às narrativas míticas em que o amor 

funciona como elemento fundador de uma analogia entre: (1) a alternância cíclica das 

estações como fecundidade da terra e (2) a própria fecundidade (tanto corporal quanto 

espiritual) humana. A novela é iniciada com uma ausência de amor (o físico ainda casto e 

ausente de alma, como dirá o diabo posteriormente) e com a morte pairando sobre as 

personagens (Dona Urraca moribunda), à qual se segue um sacrifício quando o físico doa 

seu sangue, que resulta na união entre o físico e Dona Urraca, recuperando a vitalidade 

desta e despertando a fertilidade daquele. Do mesmo modo, a novela encerra-se também 

com o ciclo de morte (peste e destruição), sacrifício (violação da rapariga e destruição da 

roseira), união (da rapariga violada e do rapaz invisível) e restauração da vida e da 

fecundidade, apontando para o recomeço da história. Em cada episódio, o encontro do 

feminino com o masculino seria parte de um ciclo universal que se espraia por toda a 

existência, evento cuja culminância em O Físico Prodigioso acontece quando, unindo-se 

sob a terra, já mortos, os protagonistas germinam uma grande roseira que é, a um só 

tempo, produto da terra e de fluidos humanos: 
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E, com efeito, no lugar que seria aquele em que jaziam, começou a 
brotar uma pequenina erva que, a olhos vistos, crescia. Teria já uma vara 
de altura, quando, por sua vez, os botões se abriram, saudados por um 
grande clamor da multidão. Eram rosas enormes, redondas, rosadas, 
cujo perfume entontecia. Era um perfume estranho, não bem de rosa: 
não... um perfume de... Frei Antão atirou-se à planta e tentou arrancá-la. 
Apenas quebrou um galho, de cuja quebra escorriam dois fios líquidos. 
Um, de uma resina esbranquiçada; outro, de uma seiva vermelha.xi 

 

Essa repetição de “episódios de estrutura e significado idênticos”xii está de acordo com a 

organização da novela de cavalaria, que desse modo surge ressemantizada através da obra 

de Sena, pois, como observou Bakhtinxiii, nestas obras “o tempo divide-se numa série de 

fragmentos-aventuras, no interior dos quais ele se organiza abstrata e tecnicamente; sua 

ligação com o espaço também é técnica”. A organização do enredo seria dada pela “prova 

de identidade dos heróis (e das coisas) e, sobretudo, da fidelidade ao amor e ao código de 

obrigações do cavaleiro”. Em O Físico Prodigioso, é este elemento amoroso que 

permanece, embora subvertido; os códigos de obrigação, por sua vez, estão eliminados. 

Pois o físico, ao contrário do cavaleiro medieval, é uma personagem demoníaca – tanto no 

sentido de seu desentendimento com o mundo quanto na literalidade dos poderes que lhe 

são concedidos pelo diabo, que possui sexualmente o seu corpo e lhe tem como protegido. 

O elemento amoroso não é, na configuração do caráter do protagonista, claro como seria a 

um cavaleiro da literatura medieval. À salvação de Dona Urraca através de seu sacrifício 

sangüíneo não se segue um laço sentimental que una estas personagens, pelo contrário: o 

cavalo do físico é devorado pelas bruxas, e este obrigado a retroceder no tempo à procura 

de outro modo de aproximação; à descoberta da plenitude de seus poderes (representada 

pela satisfação sexual de todas as donzelas e a ressurreição dos cavaleiros mortos) e seu 

tempo de vida estável no castelo seguem-se o tédio e o desejo de morrer, e uma nova 
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experiência de volta ao passado na esperança de tornar à sua castidade, anterior ao 

conhecimento de Dona Urraca. 

Ao analisar o Yvain, de Chrétien de Troyes, Erich Auerbach observou que, naquele 

texto medieval, o etos da classe feudal não serve a nenhum fim político ou histórico, e visa 

apenas a sua autorrealização – o que significa, em outros termos, que a utilidade, para o 

cavaleiro, de demonstrar seus valores diante do mundo e seus desafios servem unicamente 

para provar estes mesmos valores; eles são um fim em si mesmo. Por isso à novela 

medieval é tão importante que o cavaleiro seja um sujeito exemplar: pois ele carece de 

pragmatismo. Ao sair em busca de aventuras (e é certo que irá encontrá-las, e nesse sentido 

o acaso que proporciona tais aventuras está inteiramente submetido à própria ética 

cavaleiresca), o protagonista de tais histórias não possui outro objetivo que não seja provar 

seu próprio valor e o valor da corteisie, “uma palavra cuja história, importante e longa, 

fornece interpretação mais integral de representação ideal das classes sociais e do homem 

na Europa”xiv. Tudo isso é estranho ao protagonista criado por Sena quando a narrativa é 

vista em sua integralidade: a imagem física da castidade, valor que parece importante em 

um primeiro momento, já se desenha em linhas tortas ao sabermos que o diabo possui 

sexualmente a personagem. O físico argumentará que “Ele [Satanás] me persegue como a 

todos vós e, se o meu corpo é dele, a minha alma é de Deus...”xv – e, embora o próprio 

diabo confirme que não possui a sua alma, esta também não é de Deus; pois, segundo o 

diabo, em seu diálogo com frei Antão, “Não compreendes que eu teria a sua alma, logo, se 

fosse a alma o que dele eu quisesse? Mas eu não quero essa alma. E sabes porquê? Porque 

ele não a tem”xvi. Dessa maneira, o físico não se submete nem ao valor físico da castidade, 

nem ao valor espiritual da cristandade, comuns ao cavaleiro medieval; por fim, mesmo os 

valores corteses lhe são estranhos: ao ser informado de que, para curar Dona Urraca, além 
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de ser “mui formoso”, “grande físico” e “virgem”, deveria ainda ser “um filho de rei”xvii, o 

físico afirma: “filho de rei não sou, mas poderia ser”xviii, o que sinaliza o caráter dispensável 

da nobreza nesta novela – nobreza que, mesmo quando reconhecida (as donzelas 

interrogam-se como homem de tantas virtudes pode não ser filho de rei), não é imanente 

ao protagonista, mas instituída através da narração (da própria criação literária, portanto). 

Assim, embora esteja reconhecido o valor da cortesia, este é visto em face das outras 

virtudes; estas não são mais demonstração daquela – a procura por uma linhagem nobre 

aqui é apenas tentativa de legitimação da virtude que lhe é anterior, o que significa que a 

cortesia perdeu seu lugar central, tornando-se acessória. De fato, o amor é o único valor 

preservado e posto à prova na obra, mas ainda assim, diferentemente do amor cortês da 

literatura medieval (presente, em O Físico Prodigioso, nas “cantigas de amigo” que 

reproduzem esta lírica medieval), o que temos é um amor em sua manifestação também (e 

principalmente) carnal, provado através da intensidade física do ato sexual – por isso é tão 

importante que o físico se deite com todas as donzelas do castelo, e por isso tal evento 

causa orgulho a Dona Urraca: 

 
Agora, para meu orgulho, todas conhecem por experiência a minha 
felicidade. E, porque teve a ousadia e a coragem de vo-la dar a conhecer, 
com um gesto de verdadeiro homem livre, ainda o amo mais, se é 
possível. Eu não quereria para mim, só para mim, antes de todas 
saberem a minha fortuna, o homem que me salvou. Mas, depois que o 
conheceram como eu conheci, e puderam ver com os próprios olhos 
como eu sou feliz, sem que sequer o seu vulto me encobrisse, basta.xix 

 

Outro elemento da ética cavaleiresca (dessa vez não elemento conteudístico, mas 

formal) presente na novela de Sena é a intervenção do acaso sobre o enredo. Pois o físico 

não está à procura de Dona Urraca quando a encontra; também as três donzelas não sabem 

as virtudes do protagonista quando lhe contam a história de sua senhora. O encontro entre 
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estas personagens é fortuito, obra do acaso. Este acaso, no entanto, não é desmotivado: 

mágicos são os poderes do físico; mágicas também serão as situações com que se deparará 

– o mundo da novela de cavalaria é o mundo da provação. Retornando à análise de 

Auerbach sobre o Yvain, repetimos aqui a afirmação do crítico, para quem: 

 
O mundo da provação cavaleiresca é um mundo de aventuras. Ele não 
contém somente uma série quase ininterrupta de aventuras, mas 
também, e sobretudo, nada além do que pertence à aventura. Nada que 
não seja cenário ou preparação para ela. É um mundo criado e preparado 
para a provação do cavaleiro.xx 

 

A atmosfera feérica se impõe sobre um mundo que se torna mero palco de aventuras, 

justificando a afirmação de Bakhtinxxi de que o cronotopo original da novela de cavalaria é 

um mundo maravilhoso num tempo de aventuras, um cronotopo muito limitado e 

circunscrito que “não está mais repleto de raridades e de curiosidades, mas de magia; nele, 

cada coisa – armas, roupas, fontes, pontes, etc. – tem alguma propriedade mágica ou 

simplesmente encantadora”. Não só os elementos do tempo e do espaço são maravilhosos, 

mas eles próprios: tanto em O Físico Prodigioso quanto nas novelas medievais, as 

indicações de tempo e lugar só importam em sua relação simbólica com o enredo. Assim 

como Calogrenante, no Yvain, toma um caminho “à direita” (indicação que, 

geograficamente nula, simbolicamente indica que o herói segue o caminho certo), o físico 

se dirige a um canto do vale onde “o rio corresse mais límpido e profundo”xxii; quando 

perguntado pelas três donzelas, ele vem de longe e para longe vai, e é levado “ao castelo 

que, numa curva do rio, por detrás de um cabeço, apareceu de pedra muito branca”xxiii. Já o 

tempo obedece à vontade do físico, e quando transcorre livremente durante o período do 

julgamento, apenas demonstra a ruína do mundo em oposição à eterna juventude do 

protagonista – e a repetição (em diferença) da história sinaliza também uma repetição do 
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tempo que, cíclico, levará os eventos de O Físico Prodigioso a se reproduzirem através 

dos séculos. 

Ao revisitar a tradição medieval europeia, Jorge de Sena construiu uma obra que 

reinterpreta criticamente essa mesma tradição. Os elementos daquele sistema, encadeados 

de maneira diversa, evidenciam o caráter anárquico e potencialmente subversivo que, na 

novela de cavalaria, era apenas latente, dado que todos os conteúdos estavam submetidos à 

ética da cortesia. Liberto desta ética, O Físico Prodigioso explora possibilidades que, na 

Europa medieval, seriam inalcançáveis. O momento de publicação da obra foi 

especialmente favorável à sua importância não só literária, mas social: Jorge de Sena 

reconheceria esse dado ao relembrar que, tendo a oportunidade de publicar o texto 

primeiramente em uma antologia de contos, O Físico Prodigioso 

 

não teve outro remédio que não juntar-se aos seus irmãos mais breves, 
para não ficar na gaveta de onde era alguma audácia tirá-lo (e alguma 
coragem editorial publicá-lo então), naqueles tempos de censura 
rigidamente moralística que o descarado pan-erotismo do “físico” podia 
chocar; caso a não chocassem as implicações fundamente revolucionárias 
e subversivas da narrativa inteira.xxiv 

 

Publicado em tempos de ditadura salazarista, O Físico Prodigioso procedeu à mais 

audaciosa das subversões, pois reavaliou a história portuguesa não apenas como conteúdo, 

mas como forma, e tal fez a partir do que há de mais profundo na cultura de um povo: seu 

imaginário. 
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PREDADORES: AS CONTRADIÇÕES DA ORDEM SOCIAL ANGOLANA 

 

Osvaldo Silva* 
 
 

No conjunto da obra de Pepetela, Predadores inscreve-se, sem dúvida, como uma 

obra de balanço. Esse romance, cuja primeira edição é de 2005, pretende assinalar não 

apenas o fecho de um ciclo literário, mas, ao mesmo tempo, a conclusão de um percurso 

histórico. Na verdade, escrita num estilo realista e contaminada por tom humorístico e 

ironicamente corrosivo, a narrativa desvela o fosso abissal entre o país sonhado e o país 

vivenciado, o que se ilustra por meio das atitudes, discursos e percursos das personagens, 

da representação do papel do Estado e das contradições que opõem os princípios éticos 

aos interesses e esquemas corporativos.  

Já desde o título, o que se anuncia é um cenário de anomia e barbárie, um universo 

ingovernável onde “vale tudo” e apenas definido pela tirania dos mais fortes sobre os mais 

fracos. À imagem do colapso da ordem social se junta a imprevisibilidade da própria ordem 

narrativa revelada pela referência a espaços diversos e/ou dispersos (além de Luanda, dada 

como espaço central, surgem ainda alusões a Huíla, Kwanza Sul, Califórnia, Paris, Londres, 

etc.), pela descontinuidade da sequência temporal consubstanciada em avanços e recuos 

cronológicos dignos de provocar um certo baralhamento na fluidez da leitura, bem como 

pelas intrusões de um narrador onisciente que, solicitando amiúde a atenção do leitor para a 

sua presença, se auto-censura, levanta sugestões, desvirtualiza os acontecimentos, defrauda 

as expetativas do leitor e desmascara as personagens. 

                                                 
* Mestrando em Estudos Comparados de Literaturas de L. Portuguesa, pela Universidade de São 
Paulo/Bolsista CNPq.  
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A ação desenvolve-se em torno da figura de Vladimiro Caposso, um “novo-rico” 

angolano que é retratado, logo nas primeiras páginas, como um assassino impiedoso:  

 
O homem de impecável fato azul, que passamos a chamar de Vladimiro 
Caposso, rodou cuidadosamente a chave na fechadura do apartamento, 
de modo a não fazer barulho. Mal abriu a porta, ouviu os gemidos de 
Maria Madalena, a grande cabra, e os urros de gozo do dito Toninho. 
(...)  
Caposso apontou com frieza do lado de fora do quarto, retendo a 
respiração, como aprendera da arte de bem disparar. Esvaziou o 
carregador da pistola. (...) Entrou no quarto, empurrou com o cano da 
pistola o corpo do homem morto. Verificou que ela também estava 
morta, três buracos perto do coração. (2008, p. 16)† 

 
 

À medida que a sua intervenção vai ganhando destaque no desenrolar da ação,  o 

seu retrato social, psicológico e ideológico mostra-se cada vez mais acentuado: homem 

corrupto, arrivista, ostensivo, pseudo-elitista, arrogante, incompetente, adúltero... De 

menino pobre que apenas “queria ser jogador de futebol” e de “abnegado militante” da 

JMPLA, Vladimiro Caposso transforma-se num empresário de sucesso à custa de 

expedientes torpes e ilícitos, mormente a adulteração do seu local de nascimento e da sua 

ascendência genealógica, desvio do erário público, comércio ilegal de armas e diamantes, 

lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, tráfico de influência e até a eliminação física dos 

seus adversários.  

Nota-se que, desprovido das mínimas virtudes conferidas outrora ao pioneiro 

Ngunga ou aos guerrilheiros de Mayombe, esse protagonista concentra em si o processo 

crítico de uma sociedade em desconcerto, daí ser caracterizado como um herói às avessas. 

Por meio dela, o autor propõe-se desmistificar a gênese e a praxis (no sentido bourdieuriana 

do termo) do poder capitalista dominante em Angola, dizendo a “muda verdade de todos” 

                                                 
† PEPETELA. Predadores. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2008. As citações dessa obra estão 
referenciadas por página no corpo do texto. 
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de que fala Michel Foucault‡. E sendo certo que o anti-herói é comumente representado e 

definido como aquele protagonista que, apercebendo-se do absurdo da existência humana e 

da arbitrariedade do mundo em função dos seus paradigmas ideológicos, “aparece como 

um indivíduo em ruptura e conflito com tais paradigmas”§, não é menos certo que 

Vladimiro Caposso afirma-se como um anti-herói vazio, ou seja, um predador sem qualquer 

propósito edificante. Nesse sentido, o seu percurso reflete tanto a crise ideológica que 

atravessa a estrutura partidária pela qual ascende, quanto a reificação do indivíduo como 

consequência daquilo a que Fredric Jameson** designou como a “cultura do dinheiro”: 

“Vladimiro era perfeitamente claro: as leituras tiram o apetite e perde-se muito tempo 

necessário para ganhar dinheiro. Você lê, eu trabalho, por isso enriqueço (...).” (p. 38). 

   A prevalência das ações orientadas unicamente para os “fins”, a despeito das 

ações orientadas para os “valores”, é determinada pelo ideal do individualismo e do lucro 

desenfreado, como se evidência em dois eventos marcantes: a construção da sua luxuosa 

mansão numa região rural e que implicaria o desvio do riacho destinado à população nativa 

e a obstrução do caminho de pastagem do gado local (2008, p. 189), assim como o seu 

envolvimento direto na venda de armamentos que viriam a fomentar as rebeliões no Congo 

(ex-Zaire), Ruanda e Uganda (2008, p. 367). Ademais, a entrada em cena dos dois sócios 

(Karim, o paquistanês, e Omar, o americano) aponta para a atual perversidade das 

fronteiras nacionais sob a égide do chamado capitalismo selvagem movido pela alta 

flexibilidade do capital financeiro em sintonia com os fluxos da globalização econômica. O 

                                                 
‡
 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, p. 71. 

§ SILVA, S. Teoria da literatura.  Vol. I. 8. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1988, p. 700. 
** JAMESON, F. A cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalização. 3. ed. Trad. M. Cevasco & M. Soares. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 
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princípio do capital é assim o novo império num tempo em que parece ter caído por terra 

qualquer projeto de bem-estar social:  

 
– Não há nenhuma escola por aqui? – perguntou o ministro das 
Finanças, também se chegando. – Nenhum posto médico? 
– Não há população que justifique, senhor ministro – disse o 
governador, na defensiva. 
(...)   
A regra do novo regime era essa, conhecida de todos os adultos 
presentes, ninguém gastava dinheiro com a colectividade. O dinheiro só 
servia para produzir mais dinheiro ou para esbanjar em acções de 
prestígio. (p. 404-5)  
 

Diante desse cenário, talvez só nos restasse reproduzir as palavras amargas de 

Aníbal (o Sábio d’A geração da utopia): “A utopia morreu. E hoje cheira mal, como qualquer 

corpo em putrefacção. Dela só resta um discurso vazio.” ††. Todavia, os contornos da 

narrativa parecem resistir quer a total desesperança, quer ao mero utopismo, projetando-se 

para aquela “possibilidade real” blochiana.  

Ciente, mais uma vez, da falência da utopia coletiva – na medida em que daquela 

jovem geração, na qual se chegou um dia a depositar a renovação da utopia na pós-

independência, não se poderá esperar o pior, responsável que é por ter transformado 

Angola “nesta terra de lobos” (p. 187) –, Pepetela reimagina um futuro possível tendo 

como porta-vozes personagens individuais situadas à margem do sistema. Exercendo as 

funções de “personagens subalternas”, elas podem ser entendidas como focos de 

resistência e alternativa, através dos quais se torna possível pensar a emancipação social dos 

de baixo.     

Sebastião Lopes é uma dessas personagens. Diferente de Aníbal que, ao recolher-se 

para a sua “ilha interior”, rende espaço a uma nova geração, essa personagem permanece 

um ator cívico ativo em defesa da causa e dos valores em que acredita, mesmo tendo 

                                                 
††

 PEPETELA. A geração da utopia. 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 2003,p. 202. 
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conhecido a face oculta do Poder. Na verdade, Sebastião viria a ser preso, um ano após a 

independência, ao ser acusado de pertencer “a um comité clandestino que considerava o 

governo demasiado de direita, desinteressado de fazer uma verdadeira revolução socialista.” 

(p. 182). Já em liberdade, forma-se em Direito e passa a ser conhecido como “advogado de 

causas populares”. Tanto é que a sua intervenção em defesa das populações nativas (a 

quem Vladimiro Caposso usurpou o direito da propriedade coletiva da terra, construindo a 

sua luxuosa mansão) será decisiva, já que o tribunal difere em favor daquela comunidade 

rural.   

Vladimiro Caposso e Sebastião Lopes, uma vez amigos de infância e juventude, 

acabam por assumir trajetórias e práticas vivenciais muito distintas, com este último 

perdendo a inocência, mas sem deixar de preservar a integridade dos horizontes que um dia 

animaram os “vôos” da sua geração: 

 
(...) Eu continuo com as minhas ideias, junto do povo de que os dois 
saímos. É tão simples de entender...   
– Continuas então o mesmo comunista. 
– Nunca fui, não sabia muito bem o que isso era no fundo. Julgava ser e 
julgava saber.  Aliás, proclamava isso aos quatro ventos. Só mais tarde 
descobrir, aquele comunismo que eu seguia, aquelas ideias generosas de 
todos iguais e ninguém acima do outro, não existia em parte nenhuma do 
mundo, era tudo uma tremenda mentira. No entanto, as generosas ideias 
de solidariedade para com os outros, não pretender explorar ninguém, 
lutar para que todos os angolanos tenham oportunidades semelhantes na 
vida independentemente do que foram os pais, essas ideias ainda são as 
minhas. Se isso é comunismo, tudo bem, assumo. Mas pode ter a certeza, 
não é aquele que alguns pretenderam impor aos seus povos pela força. 
Por isso não me ofende tratando-me de comunista. (p. 489-490) 
 

O desencontro de suas “idéias” metaforiza, na Angola atual, não apenas a 

dissonância no seio de uma mesma geração, mas também a desagregação de um vir-a-ser 

político, social e ético. Esse desencontro é reafirmado pelo destino de ambas as 

personagens. Enquanto Sebastião conquista a gratidão e o respeito da gente humilde dos 
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musseques, Caposso vive a decadência do seu império ao ser obrigado a ceder a direção 

dos negócios a Karim e Omar:  

 
passava pelo corredor como um cazumbi todos os dias, abria a porta do 
escritório e se sentava, sem um jornal sequer na mão. Ali ficava sentado a 
estremunhar pensamentos até resolver fazer o caminho inverso e voltar 
para a casa. (...) 
Os sócios até os carros lhe limitaram. Consideraram como dele o jipe 
que normalmente usava e um turismo para a casa. Os outros veículos 
eram considerados da empresa e ele teve de os devolver. (p. 524)  
 

 Ainda assim, a narrativa acaba por desaguar num desenlace difuso, na medida em 

que as expectativas de resolução das tensões acumuladas ao longo da ação não têm 

respostas estáveis e fechadas. Aliás, como se confirma nas palavras finais do narrador, o 

futuro permanece em aberto. Pois, segundo Ernest Bloch‡‡, “a possibilidade real não reside 

numa antologia acabada do ser do que existiu até o momento, mas na antologia, a ser 

renovadamente fundada, do ser do ainda-não-existente, que descobre o futuro (...).”: 

 
Era noite de natal, terceira noite de natal em paz. Não havia sons de tiros 
nem balas tracejantes riscando o céu, não havia conversas sobre guerra. 
Nunca mais? (p. 545) 
 

Como fica demonstrado, com mais essa obra, Pepetela (re)lança-se na contramão 

do status quo da Angola atual. Um dos recursos desse agenciamento é, precisamente, o “o 

dizer a verdade ao Poder” em nome de questões políticas, sociais e éticas cujos sentidos 

matizam o seu discurso. E é por meio desse senso de inconformismo crítico que o autor – 

enquanto ator social – situa a sua prática intelectual além dos limites da lealdade nacional e 

muito próxima dos padrões universais de justiça. Dito de outro modo: ao jeito de um griot, 

Pepetela efabula a realidade trágica de um novo tempo, porém, sem abdicar do seu estatuto 

de locutor de esperanças. 

                                                 
‡‡ in. : O princípio esperança. Vol. I. Tard. N. Schneider. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, p. 234. 
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O DISCURSO NO MEDIEVO E SUAS MARCAS EM A DEMANDA DO SANTO 

GRAAL 

 

 Paloma Veras Pereira1                                                                                           

Camila Nascimento Lima Silva2 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 

À luz da literatura comparada e da compreensão dos fatos históricos na Idade 

Média, conduz-se este estudo que põe em relevo duas grandes obras da literatura mundial: 

a Bíblia Sagrada e A demanda do Santo Graal, destacando o viés de que “Nenhuma literatura 

se forma sem complexas, profundas e múltiplas influências.”. (SILVEIRA, 1964, p.17) 

         Sendo assim, destaca-se, inicialmente, que A Demanda do Santo Graal (ADSG) é uma 

coletânea de escritos do século XII e XIII justapostos sob um único pano de fundo: a 

busca dos cavaleiros da távola redonda pelo cálice sagrado - o Graal, no qual estava contido 

o sangue de Cristo colhido por José de Arimatéia.  

Segundo a história, o Graal era um objeto capaz de restabelecer a paz e trazer a 

abundância a Camelot, capital do reino de Logres, governada pelo lendário rei Artur. 

Nesse sentido, ressalta-se que a ADSG é uma obra proveniente das lendas celtas, 

protagonizado pelo rei Artur, e que, ao longo dos tempos, adquiriu novas configurações a 

partir da contribuição de autores tais como Nennius, Geoffrey de Monmouth, Chrétien de 

Troyes, e, por fim, em decorrência da Idade Média, época na qual o discurso religioso era 

                                                 
1 Estudante do 7 º período do Curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão-UFMA. 
Integrante do Projeto de Pesquisa História da Literatura Maranhense do Departamento de 
Letras (UFMA).  
2 Estudante do 7 º período Curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão-UFMA. 
Integrante do Projeto de Extensão Entretextos do Departamento de Letras (UFMA). 
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altamente propagado, um autor desconhecido utilizou-se desses ideais para tornar uma 

história originada por um povo pagão em uma consagrada obra com contornos 

essencialmente cristãos. 

É em relação a esse aspecto que ADSG entra em consonância com a Idade Média, 

por meio da analogia às cruzadas, com a formação de uma cavalaria cristã que prega as 

ideias de altruísmo e respeito às instituições de ordem governamentais e religiosas. 

Uma obra de cunho maniqueísta, perpassada por ideais de bem/mal, Deus/diabo, 

castidade/luxúria, com valorização e a ênfase dada a um cavaleiro puro, isento de pecados, 

capaz de alcançar a graça de encontrar o Graal- o nobre Galaaz.  

           Outro traço importante é a equivalência identitária entre vários personagens e 

símbolos da Demanda do Santo Graal e a Bíblia Sagrada, tais como o Graal e o sangue de 

Cristo, Galaaz e o próprio Jesus Cristo, rei Artur e Davi, entre outros exemplos que 

corroboram com o tono religioso com o qual ADSG foi escrita. 

          Em suma, por meio dessas exemplificações que demonstram como o discurso no 

medievo se faz ressoante em ADSG, dá-se início a um estudo, que perpassa de maneira 

sucinta, desde o surgimento do rei Artur até a aparição do Graal, com ênfase à explanação 

de um quadro que mostra a proximidade discursiva entre ADSG e a Bíblia Sagrada. 

 

1. DAS ORIGENS DE ARTUR AO SURGIMENTO DO GRAAL 

 

A figura do lendário Artur, de origem bretã, vem percorrendo o imaginário literário e 

histórico há séculos. Vários são os relatos que se remetem a seu nome, por exemplo, a 

imagem de Artur é mencionada desde uma perspectiva de chefe guerreiro bretão invencível 
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até o fato de ter servido de paradigma na Europa Ocidental, na Baixa Idade Média, para os 

monarcas, nobres e militares, cada qual buscando seu fortalecimento. 

Ressalta-se que a primeira obra latina a citar Artur foi a Historia Brittonum, do galês 

Nennius. Nesta obra Artur ainda não é referido como um rei, e sim como dux bellorum, ou 

seja, um chefe guerreiro, que teria derrotado os saxões em doze batalhas. 

Em relação a essa vitória contra os saxões, Artur é enormemente prestigiado e sua 

imagem passa a relacionar-se com a imagem de um homem invencível, capaz de libertar os 

bretões da invasão saxã.  

Tempos depois, os saxões retomaram o território bretão e com isso, como não havia 

meios para expulsá-los, as pessoas começaram um processo no qual a imagem de Artur é 

valorizada e mencionada como aquele que retornaria e traria proteção da Bretanha. É assim 

que Artur torna-se símbolo de redenção.  

Seguindo-se a este fato, a lenda do rei redentor, passou por muitos outros relatos e 

acréscimos, como a do autor Geoffrey de Monmouth, que, dá início à cristianização do 

mito arturiano, e é o primeiro a colocar Artur entre os reis da Bretanha. Cita passagens já 

consagradas como a que Merlin disfarça Uther, pai de Artur, e insere personagens como 

Mordred, fruto de um relacionamento incestuoso entre Artur e Morgana. 

Outro autor que dá significativa contribuição para a continuação do mito arturiano foi 

Chrétien de Troyes, que transforma o mito no que é conhecido hoje, com a escrita de 

romances que destacam a corte arturiana e a cavalaria desta.  

Assim, as aventuras dos jovens cavaleiros e suas façanhas são o eixo da criação de 

Troyes, que põe em relevo a figura de Lancelot, o melhor cavaleiro que já se havia visto. 

Este é responsável por ter se relacionado com a adúltera Guinevere, e, por isso, trai o rei 

Artur.  
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No que concerne aos demais autores, cita-se Robert Wace, em Roman de Brut (1155), 

que introduz a imponente imagem da távola redonda. Por sua vez, Robert de Boron, inicia 

no final do século XII a cristianização do Graal, uma vez que se refere a este cálice, usado 

por Jesus na Última Ceia, como aquele que continha o sangue de Cristo, recolhido por José 

de Arimatéia.     

É dessa forma que o mito arturiano dá lugar a demanda do Santo Graal, uma vez que na 

época medieval, na qual o Graal estava em evidência, autores anônimos, seguindo ideais 

cristãos, apresentaram a figura de Galaaz, um cavaleiro perfeito, isento de qualquer de 

pecado, “o puro dos puros”. 

Como A demanda do Santo Graal é uma novela de cavalaria, sendo esta cristã, há uma 

minimização de personagens pagãos do mito, como Merlin e Morgana e a transformação 

do caldeirão céltico da abundância para o Graal, que aparece na narrativa como símbolo de 

prosperidade material e, sobretudo espiritual. 

É nesse sentido que o poderio ideológico da Idade Média contribuiu para que uma 

história nascida sob a égide pagã – a criação do mito arturiano, tornar-se uma obra com 

contornos essencialmente cristãos – A demanda do Santo Graal. 

 

2.  A RELIGIOSIDADE DA IDADE MÉDIA: SEU PODERIO IDEOLÓGICO 

COMO FATOR CONSTITUINTE EM A DEMANDA DO SANTO GRAAL 

 

A sociedade medieval, em linhas gerais, é caracterizada pelo momento em que o 

solo europeu estava dividido em nobreza, clero e povo. Dentre estes, o clero era um dos 

mais importantes segmentos e, ao longo da Idade Média, se consolidou como a mais 

poderosa e sólida instituição da Europa Ocidental.  
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Nesse sentido, a ressonância da Igreja Católica era bastante expressiva, com a 

valorização da vida espiritual e da propagação da fé cristã. Assim, a Igreja tornou-se um 

centro de coesão da vida da população medieval, além de ser um elemento de unificação 

social que instaurou um novo regime de verdade.          

  A Igreja enquanto instituição que se considerava responsável pela salvação dos 

cristãos indicava ainda as normas corretas que todos deveriam seguir para atingir o Paraíso 

na outra vida.  

           Em meio a essa seara, a última configuração do mito arturiano – A demanda do Santo 

Graal - surgiu como uma novela de cavalaria mística e simbólica, onde somente os 

cavaleiros considerados puros, virtuosos e crentes em Deus conseguiriam alcançar suas 

metas. Assim, são apresentados e exaltados três cavaleiros: Boorz, Persival e Galaaz, este 

último é considerado “o puro dos puros”, o próprio Messias, que encontra a plenitude do 

ofício religioso, tendo privilégio exclusivo de receber a presença do Graal. 

           ADSG, pela influência do período no qual foi escrito - a Idade Média - é uma obra 

com nítido cunho religioso, com a adoção do modelo de cavaleiros /sacerdotes, que são 

uma analogia aos templários, cujo objetivo era retomar, por meio das cruzadas, o território 

cristão que havia sido ocupado pelos mouros. 

    Além disso, lugar-comum em ADSG é a evocação ao nome de Deus e Jesus Cristo, 

exaltando suas benevolências. Nas palavras do rei Artur “Deus, bendito sejas tu que te 

aprouve de tanto viver eu que, em minha casa, visse (...) todos os profetas desta terra”. (A 

DEMANDA..., 2008 p.31) 

          Alicerçada sob um viés maniqueísta essa obra pode ser sintetizada com essas 

antíteses: o bem e o mal; Deus e o diabo; castidade e luxúria; recompensa e punição; 

virtude e pecado. 
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          A presença do divino e do demoníaco é bem assinalada no capítulo Tentação de 

Persival, no qual Persival é tentado pelo diabo, transvertido em mulher. Nesta ocasião, Deus 

intervém por meio de sua voz, o jovem desmaia e quando acorda vê a bela donzela 

transformar-se no diabo. Assim, a voz de Deus surge como caminho que conduz à 

verdade. 

           Em relação à castidade e a luxúria, tem-se como representantes Galaaz que resiste a 

todas as tentações e barreiras a ele oferecidas, como por exemplo, quando ele esteve no 

castelo do rei Brutos, a filha deste tentou Galaaz, afirmando que o amava. Mas, por estar 

com uma estamenha (um espécie de vestimenta), por ser puro e por ter plena convicção 

naquilo que desejava (encontrar o Graal), não se deixa envolver pelos desejos carnais. 

           Por outro lado, Lancelote e Guinevere podem ser considerados como ícones da 

luxúria, ambos traindo respectivamente a amizade e o matrimônio com o rei Artur. É nesse 

sentido que podem ser visualizados os ideais de recompensa e punição, pois enquanto Galaaz 

alcança a graça de encontrar o Graal, acendendo aos céus junto a ele, Lancelote e 

Guinevere são punidos por seus vícios. 

          Por fim, cita-se o significado do pecado e da fé em ADSG. O pecado é a culpa, a falta 

perante Deus, o caminho que conduz ao sofrimento. A fé é a renuncia aos vícios, é a 

glorificação à virtude, é o desprendimento, ou ainda a renúncia aos desejos terrenos. 

Talvez, por isso, a última palavra em ADSG seja Amém, isto é, que “assim seja”, que 

remete a total propagação do ideal cristão. 

 

3. A DEMANDA DO SANTO GRAAL E A BÌBLIA SAGRADA: Á GUISA 

DAS COMPARAÇÕES 
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          Conforme se referiu no início deste artigo, há personagens e símbolos em ADSG e 

na Bíblia Sagrada que encontram equivalência identitária e discursiva. Por isso, a seguir 

tem-se um quadro que ilustra com passagens das duas obras quais são estes, a fim de que 

se faça uma alusão mais efetiva das aproximações que aqui propõe-se.  

  
 A DEMANDA DO SANTO GRAAL 

 
BÍBLIA SAGRADA 

 
Graal 

 
O sangue de Cristo 

“(...) desta abençoada demanda, que é chamada, 
graça do santo Graal, serão acumulados os 
cavaleiros que verdadeiramente se confessarem 
e se arrependerem de seus pecados e 
limpamente se guardarem em tão grande feito 
como este é que declaradamente é serviço de 
Nosso Senhor.” (p. 167).  
 

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que 
sejam perdoados os vossos pecados”. (Atos 
3:19)  
“E o sangue de Cristo vos purifica de todo 
mal”. (João 1:7) 
 

 
Galaaz 

 
Jesus Cristo 

Galaaz – descendente de Davi 
“ (...) o cavaleiro desejado, aquele que vem da 
alta linhagem do rei Davi” (p. 30) 
Galaaz entra na sala misteriosamente e é 
digno de pegar a espada da pedra e trazer o 
graal de volta ao reino.  
“Mas tanto vos digo que não houve no passo 
quem pudesse entender por onde Galaaz 
entrara que em sua vinda não abriram portas e 
janelas. Mas do ermitão não vos digo, porque o 
viram entrar pela porta grande. E Galaaz assim 
que chegou ao meio do passo disse, de modo 
que todos ouviram: A paz seja convosco”. 
(p.30). 
“Quereis sacar esta espada desta pedra? Pois a 
não quer ninguém provar de todos os que estão 
porque dizem que aventura não é deles (...). 
Então puxou Galaaz a espada pelo puxou-a tão 
facilmente como se não estivesse presa a nada.” 
(p.33) 
 
Prediz sua morte e é levado pelos anjos 
“Aquela hora que vimos uma parte das 
maravilhas do Santo Graal, que Deus nos 
mostrou por sua piedade, vi umas coisas 
maravilhosas escondidas, que não são 
mostradas a qualquer pessoa e vi coisas que 
língua não poderia contar nem coração sentir, 

Jesus – descendente de Davi   
“(...) José filho de Davi não temas receber Maria 
por tua mulher, porque o que nela foi gerado é 
do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e lhe 
porás o nome de Jesus, porque ele salvará o 
povo dos pecados deles. Ora tudo isso 
aconteceu para que se cumprisse o que fora dito 
pelo Senhor por intermédio do profeta.” 
(Mateus 1:21-22). 
“Porque um menino nos nasceu um filho se 
nos deu; o governo está sobre seus ombros se 
seu nome será maravilhoso (...) para que se 
aumente seu governo e venha paz sem fim 
sobre o trono de Davi...” (Isaias 9:6-7).  
Jesus entra na sala misteriosamente e é 
digno de os sete selos.  
“Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da 
semana, trancadas as portas da casa onde 
estavam os discípulos com medo dos judeus, 
veio Jesus, pôs-se e disse-lhes: Paz seja 
convoco!”. (João 20:19)  
“Vi um anjo que proclamava em grande voz: 
Quem é digno de abrir o livro e desatar seus 
sete selos? Porque ninguém nem no céu nem na 
terra... era digno de abrir o livro e eu chorava 
muito. Todavia um dos anciões me disse: Não 
chores; eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de 
Davi, venceu para abrir o livro e seus sete 
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em tão grande alegria e tão grande prazer, que, 
se então morresse nunca alguém teria morrido 
em tão grande prazer como eu, porque vi tão 
grande companhia de anjos e tantas coisas 
espirituais, que, se então morresse, iria logo para 
a vida dos gloriosos mártires e dos verdadeiros 
amigos de nosso Senhor (...) deste modo 
revelou Galaaz sua morte a Persival como havia 
de ser, como lhe ensinou a santa voz.” (p.575)  
“Então voltou logo para diante da mesa e ficou 
de joelhos e não demorou senão pouco. 
Quando caiu no chão e a alma se lhe saiu do 
corpo e levaram-na os anjos fazendo grande 
alegria e bendizendo o nome do Senhor” 
(p.580).  
 

selos”. (Apocalipse 5:2-6)  
Jesus sabia de sua morte e foi levado pelos 
anjos ao céu  
 “Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do 
Homem, será entregue aos principais sacerdotes 
e aos escribas. Eles o condenarão à morte.” 
(Mateus 20:18).  
“E estando eles com os olhos fitos no céu, 
enquanto Jesus subia, eis que dois varões 
vestidos de branco se puseram ao lado deles.” 
(Atos 1:10)  
 

 
Lancelote 

  
 João Batista 

Exemplo de humildade ao reconhecer não 
ser o escolhido, e nomeia Galaaz cavaleiro 
“Dom Lancelote, tirai essa espada, porque ela é 
vossa, por testemunho de quantos aqui estão 
que vos têm pelo melhor cavaleiro do mundo 
(...) senhor, certamente não sou eu que esta 
espada devo ter, porque muito melhor cavaleiro 
do que eu a terá e pesa-me que não sou tão 
bom como vos cuidais.” (p.25)  
“Disse Lancelote a donzela: Donzela que vos 
apraz? Disse-lhe ela: Eu te trago as mais 
maravilhosas novas que viste tempo há, e não 
para teu prazer, mas para teu pesar: e sabe que 
tens teu nome desonrado desde hoje de manhã, 
porque quem ontem te chamavas, porque eras, 
o melhor cavaleiro do mundo, te dizia a 
verdade: mas agora não é assim. E isto podes 
bem ver por prova desta espada, porque vês 
que melhor cavaleiro que tu a ganhou.” 
 “-Donzela- disse ele -, vós não me dizeis nada 
que eu por verdade não soubesse, tempo há, 
porque já outra vez vi esta espada e não ousei 
prová-la.” (p.34)  
Lancelote nomeou Galaaz cavaleiro  
“Senhor, por Deus fazei nosso novo cavaleiro, 
porque não queríamos que fosse cavaleiro por 
mão de outro; porque melhor cavaleiro que vós 
não o pode fazer cavaleiro...” (p.18) 
 

Exemplo de humildade ao reconhecer não 
ser o escolhido, e batiza Cristo 
“Este foi o testemunho de João quando os 
judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e 
levitas para lhe perguntarem. Quem és tu? (...) e 
ele confessou: eu não sou o Cristo. (...) Disse 
João: do que vem após mim, eu não sou digno 
de desatar-lhe as correias das sandálias.” (João 
1:19-27) 
 ”Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia 
para o Jordão a fim de que o batizasse.” 
(Mateus 3:13).  
“Vós mesmos sois testemunhas de que vos 
disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado 
como seu precursor.” 
“Convém que ele cresça e que eu diminua”. 
(João 3:30) 
 

   
Lancelote 

 
Moisés 

“Quando viu o Graal em que o santo vaso 
estava coberto, logo soube bem que aquele era 

“Porquanto prevaricaste contra mim no meio 
dos filhos de Israel, nas águas de Meribá  de 
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o santo Graal e disse: ai, Deus, como seria bem-
aventurado quem pudesse ora ver aquele vaso 
que ali está coberto, pelo qual tão grandes 
maravilhas aconteceram ao reino de Logres" 
(p.511) 
“Então olhou por todos os lados se poderia ver 
alguém que o impedisse de entrar lá, porque 
queria ir até a santa mesa, e descobrir o santo 
vaso para ver o que havia. Então ouviu voz que 
lhe disse: “ Lancelote, não entres, porque a ti 
não é outorgado”.(idem)  
 

Cades, no deserto de Zim, pois me não 
santificaste no meio de Israel.” 
“Pelo que verás a terra (Canaã) defronte de ti, 
porém não entrarás nela, na terra que dou aos 
filhos de Israel.” (Deuteronômio 32:51-52)   
 

  
Artur 

 
Davi 

Rei que amava e era amado por seus 
cavaleiros e abençoado por Deus 
 “Mas sobre todos aqueles que ali estavam, mais 
o estava o rei Arthur, porque maior mercê lhe 
mostrara nosso Senhor que a nenhum rei que 
antes reinasse em Logres”. (p.38) 
 ”Vós me haveis morto e escarnecido porque 
(...) me tiraste a melhor companhia e a mais leal 
(...) a companhia da távola redonda (...) porque 
sempre lhes fiz honra de todo o meu poder, e 
lhes quis bem e quero, como se fossem meus 
irmão e filhos”. (p.39)  
 “Assim se queixava e fez seu pranto o rei por 
seus cavaleiros, que se dele separaram (...) o rei 
tinha grande pear disso, que não há homem no 
mundo que o imaginar pudesse, quando os viu 
assim estar teve grande pesar que não teve força 
pra saldá-los e aconteceu-lhe falecer o coração 
com grane pear”.(p.48) 
 “(...) Não houve, depois de Artur, rei cristão 
tão aventuroso que tão bem fizesse seus feitos e 
que tanto amasse e honrasse a cavalaria.” 
(p.116) 
“(...) os cavaleiros que saíram do reino de 
Camelote em busca do santo Graal, o fizeram 
não só para satisfazer seus anseios, mas também 
para agradar ao rei e trazer de volta as 
benevolências e as bem-aventuranças da graça 
de Cristo. A todo o momento Arthur procura 
saber noticias dos seus cavaleiros que foram em 
busca do vaso sagrado. Enquanto os assentos 
permanecem vazios, anunciando o 
desaparecimento dos nomes os cavaleiros.”   

Rei que amava e era amado por seus 
cavaleiros e abençoado por Deus 
“Lá Davi crescendo em poder cada vez mais, 
porque o Senhor o confirmara rei sobre Israel e 
que exaltara o seu reino por amor do seu 
nome.” (Samuel 5:10)   
“De novo, fizeram os filisteus guerra contra 
Israel. Desceu Davi com seus homens, e 
pelejaram contra os filisteus, ficando Davi mui 
fatigado (...). Isbi-Benobe descendência dos 
gigantes (...) estava cingindo de uma armadura 
nova; intentou matar a Davi. Porém Abisaí, 
socorreu-o, feriu o filisteu e o matou;então os 
homens de Davi o juraram, dizendo: Nunca 
mais sairá conosco a peleja, para que não 
apagues a lâmpada de Israel.” (Samuel 21:15-17) 
 “Suspirou Davi disse: Quem me dera beber as 
águas do posso que está junto a porta de Belém! 
Então três valentes romperam pelo 
acampamento dos filisteus, e tiraram água do 
poço junto a porta de Belém, e tomaram-na, e a 
levaram a Davi; ele não a quis beber, porem a 
derramou como libação ao Senhor . E disse: 
Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa; beberia 
eu o sangue dos homens que lá foram com o 
perigo de sua vida? De maneira que não a quis 
beber.”(2 Samuel 23:15-17) 
Davi homem segundo o coração de Deus.  
 

 
Pentecostes 

 
Pentecostes 

“Grande foi a alegria e o prazer que os 
cavaleiros da távola redonda tiveram aquele dia, 

“Ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam 
todos reunidos no mesmo lugar; de repente, 
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quando se viram todos reunidos.”(p.37) 
 “E logo depois que o trovão deu, entrou uma 
tão grande claridade, que tornou o paço dois 
tantos mais claro que era antes. E quantos no 
paço estavam sentados, logo todos foram 
repletos da graça do Espírito Santo (...) e entrou 
no paço o santo Graal, coberto de um veludo 
branco; mais não houve um que visse quem 
trazia (...) e foi o paço repleto de bom odor, 
como se todos os perfumes do mundo lá 
estivessem (...). E o rei disse:  
“Com certeza, amigos, devíamos muito estar 
alegres tão grande sinal de amor, que em tão 
boa festa como hoje, de Pentecostes nos deu a 
comer seu santo celeiro”. (p.37:8) 
 

veio do céu um som como de vento impetuoso, 
e encheu toda a casa onde estavam sentados (...) 
todos ficaram cheios de Espírito Santo”. (Atos 
2:1-4) 

 
                 A filha do rei Brutos 

  
                  A mulher de Potifar 

Episódio que narra a tentação a Galaaz e 
sua resistência 
“E a filha do rei Brutos, que era mui formosa 
olhou muito tempo Galaaz e pareceu-lhe muito 
formoso e tão bem-feito que o amou 
estranhamente, como nunca amou tanto nada 
do mundo, que não tirava o olho dele; e quanto 
mais o olhava mais o amava.” (p.111) 
“Ai donzela! Quem vos trouxe aqui certamente 
mau conselho vos deu: e eu cuidava que de 
outra natureza éreis vós. E rogo-vos, por 
cortesia e por vossa honra, que vos vades daqui, 
porque, com certeza, o vosso louco pensar não 
entenderei eu, se Deus quiser, porque mais 
devo recear perigo de minha alma do que fazer 
vossa vontade.” 
 “Depois que ouviu isto, não esperou mais 
nada, antes saiu ao leito e foi correndo à de 
Galaaz, que pendia a entrada da câmara, e 
sacou-a da bainha (...) então ergueu a espada e 
feriu-se com toda a sua força por meio do peito 
de modo que a espada atravessou. E caiu por 
terra morta, que não falou mais nada.” (p. 115-
7). 
“Então se meteu na frente e disse: Cavaleiros, 
tenho razão de queixar de vós que, em minha 
casa, onde vos receber muito bem, por honra 
da cavalaria, mataste minha filha. Certamente, 
muito me pesará, se deste aleive não tomar 
vingança à minha vontade.” (p.119) 

Episódio que narra a tentação a José do 
Egito e sua resistência 
“Potifar tudo que tinha confiou a mão de José 
(....) José era formoso de porte e de aparência.” 
“Aconteceu depois dessa coisa que a mulher de 
seu Senhor pôr os olhos em José e lhe disse: 
Deita-te comigo.” 
“Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu 
senhor.” 
“O meu senhor nesta casa nenhuma coisa me 
vedou, senão a ti, porque és sua mulher; como, 
pois cometeria tamanha maldade e pecaria eu 
contra Deus?” 
“Em ela o pegou pelas vestes e disse: deita-te 
comigo; ele, porém deixando as vestes na mão 
dela saiu fugindo.” 
“Venda ela que ele fugira e deixou as vestes nas 
mãos dela (...) chamou pelos homens e disse: 
trouxe-nos meu marido um hebreu para 
insultar-nos; veio até mim para deitar-se 
comigo; mas eu gritei em alta voz.” (Gêneses 
39:6-14) 
 

 
Morgana 

           
As filhas de Ló 

Representação do pecado do incesto Representação do pecado do incesto 
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“De tal modo como vos contou o conto, matou 
o rei Arthur a Morderete e Morderete o feriu de 
morte. E isto foi grande mal e grande dano, 
porque  não houve depois de rei Arthur, rei 
cristão tão venturoso e que tão bem  fizesse 
seus feitos e que tanto amasse e honrasse  a 
cavalaria”. 
“Disse Blioberis que estava diante deles e viu os 
golpes: Ai, Deus! Agora vejo a profecia 
cumprida que os homens sisudos desta terra 
disseram  muitas vezes, que rei Artur morreria 
pela mão de seu filho. Ai, Deus! Que dano e 
que perda!.”(p. 116)  
 

“Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu 
pai, e, entrando a primogênita, se deitou com 
ele, sem que ele notasse, nem quando se deitou, 
nem quando se levantou.” 
“No dia seguinte disse a primogênita à mais 
nova, demo-lhes a beber vinho também esta 
noite; entra e deita-te com ele para que 
preservemos a descendencia de nosso pai” 
“A primogênita deu a luz um filho e lhe 
chamou Mohab (o pai dos mohabitas). A  mais 
nova deu a luz um filho e chamou –o de Bem-
Amim  (pai  dos amonitas). (Gênesis 19:31-37) 
Os mohabitas e amanitas sempre foram 
inimigos de Israel: “Benaia, guerreiro de Davi, 
mata dois heróis de Mohab.” (2 Samuel 23:20)  
 

 
Ênfase dada ao número 3 

“Três vezes Gilfrete foi a mando de rei Arthur 
ao lago jogar a espada. “A mão recebeu a 
espada pelo punho e brandiu-a três vezes ou 
quatro; depois que a brandiu, meteu-se com ela 
na água.” (p. 624-625) 
“Os cavaleiros que completaram a demanda: 
Persival, Booz e Galaaz: “Pegai o maior dos três 
cavaleiros, o qual vos guardará e vos manterá 
bem enquanto estiver conosco” (p. 579) 
 

“Três dias Jonas passou na barriga do peixe” 
(Jonas 1:17) 
“Três dias Ester e seu povo jejuaram e oraram 
para que Deus salvasse o povo de Israel das 
armações e traições de Hamã”. (Ester 4:16) 
 

 
             

A partir da exposição deste quadro, se faz necessário um comentário sobre algumas 

das comparações estabelecidas. Primeiro, o significado do sangue de Cristo em ambos os 

livros é o mesmo: a crença no poder restaurador desse símbolo e para isso a necessidade de 

arrependimento e conversão por parte do pecador.   

Há ainda uma estreita aproximação dos personagens principais dessas obras, Galaaz 

(ADSG) e Cristo (Bíblia), ambos são descendentes de Davi, eram puros, castos e religiosos 

e alcançaram através de provações e milagres o propósito a que eles foram designados.  

 Ademais, Galaaz e Cristo tiveram a colaboração de dois outros grandes 

personagens – Lancelote e João Batista, que reconheceram não serem os escolhidos e sim, 

responsáveis respectivamente pela nomeação de Galaaz como cavaleiro e o batismo de 
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Cristo. Com isso, iniciou-se a trajetória desses homens, verdadeiros Messias, que buscavam 

a salvação de seu povo. 

  No que diz respeito à aparição do Pentecostes em ADSG e na Bíblia, há a mesma 

essência: a necessidade da união entre cavaleiros e discípulos, para que o Espírito Santo 

descesse sobre eles e ungisse-os, o que proporciona o ponto de partida para a consolidação 

para a busca do Graal e a pregação do evangelho. É importante ressaltar que nessas obras o 

Pentecostes acontece em tempos diferentes, pois essa reunião abre ADSG estando no 

primeiro episódio, enquanto que na Bíblia acontece depois da morte de Cristo. 

 Além da análise das comparações acima, é possível visualizar outras que foram 

expostas no quadro, que reafirmam a aproximação dessas histórias além de comprovar que 

o autor anônimo da ADSG visivelmente baseou-se das sagradas escrituras a fim de 

propagar ideais cristãos em sua obra. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     A demanda do Santo Graal vem a dar lume à cristianização do mito arturiano nos 

séculos XII e XIII. Nesta obra, nos foi apresentado Galaaz, símbolo da pureza em um 

mundo vicioso, e o Graal, que contendo o sangue de Cristo, é iconicamente a 

representação da alimentação material e espiritual do homem. 

Com a influência do período medieval, houve significativa diminuição da 

presença de elementos pagãos como a figura do druida Merlin e o caldeirão céltico da 

abundância (que é substituído pelo Graal) e, por outro lado a valorização de cavaleiros 

que lutavam em nome de Deus, em busca do Graal, o único elemento que 

proporcionaria prosperidade ao combalido reino de Logres, governado por Artur. 
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Sendo assim, ADSG oferta uma leitura pela qual se infere que as pessoas só 

encontravam o perdão, a remissão dos pecados tornando-se cristãos, abdicando de 

bens materiais e dedicando-se a vida espiritual. 

A proximidade identitária entre personagens em ADSG e a Bíblia são 

significativos, uma vez que são paradigmas de seres que demonstram a moralização dos 

hábitos na época medieval, exaltando tanto o lado benéfico quanto maléfico dos 

símbolos e pessoas. 

Além disso, o final em A demanda do Santo Graal é envolto de simbologia, pois 

quando Galaaz encontra o Graal, estes acendem juntos ao céu. Isto indica que “(...) o 

objeto sagrado só estaria ao alcance dos humanos na outra vida, desde que estes fossem 

conduzidos no caminho correto pela representante de Deus na terra, a Igreja Católica.” 

(ZIERER, 2005, p. 153) 
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AMOR E AFETO NA CONSTITUIÇÃO POÉTICA DE MARIO LUCIO SOUSA 

 

Patrícia Camargo1 

 

 

 

1- O CORPO DA ESCRITA E O AFETO ATRAVÉS DAS PALAVRAS  

 

 
É necessário que falemos do amor, que nos embriaguemos de palavras, 
que a paixão vença todos os silêncios. Só assim conheceremos o destino, 
encontraremos as soluções e desafiaremos os impossíveis. (Lídia Maria 
Riba. Amo-te, 2011) 

 

 O ser humano sempre sentiu a necessidade de deixar marcas impressas que 

representassem elementos importantes de sua vida, seus desejos, suas conquistas, seus 

medos e tudo que permeia sua conduta social. A escrita surge justamente como um anseio 

de tentar eternizar tais fatos, bem como tantos outros acontecimentos e situações diversas 

que também fazem parte da vida humana. 

 Grosso modo, entendemos por escrita o registro de marcas em um suporte, ou seja, 

a utilização de sinais gráficos e símbolos para exprimir variadas ideias humanas. Mesmo 

que, habitualmente, a função central atribuída à escrita seja a de registro de informações, 

não se pode negar sua importância para a difusão de conhecimentos e sua relevância no 

que concerne às suas possibilidades enquanto produção artística. 

 Concederam-se as escritas mais antigas existentes na humanidade as cuneiformes e 

os hieróglifos. Ambos os sistemas de escrita foram criados há cerca de 5500 anos, entre 

sumérios e egípcios. Os hieróglifos originaram-se no Antigo Egito e a escrita cuneiforme 

na Mesopotâmia. 

                                                 
1 Doutoranda em Letras Vernáculas – Literatura Portuguesa e Africanas na UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro). 

http://pt.wiktionary.org/wiki/sinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuneiforme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%A9rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Egito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia


Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2489 
 

 Segundo Higounet (2003. p. 34), ao longo da história e, principalmente nos seus 

primórdios, a escrita e a sua interpretação ficavam restritas as camadas sociais dominantes: 

aos sacerdotes e à nobreza, embora a escrita fenícia tivesse fins essencialmente comerciais. 

A alfabetização somente se difundiu lentamente entre camadas mais significativas das 

populações após a Idade Média 

 No período medieval o ensino foi sendo sistematizado e era ministrado nos centros 

educacionais europeus, majoritariamente em latim e o instrumento básico desse processo 

de aprendizagem era o livro. Devido ao desenvolvimento criado por esses espaços 

educacionais, houve a necessidade de composição de novos textos corretamente escritos 

em um menor tempo possível e a um baixo custo de produção, criando assim a figura do 

estacionário, pessoa encarregada de conservar os exemplares, fazendo com que a difusão 

fosse realizada com a máxima fidelidade possível. As cópias eram feitas pelos próprios 

estudantes ou confiadas aos encadernadores que prestavam seus serviços junto às 

universidades. 

 Desse modo, conforme atesta Higounet (2003. p. 34), começam a serem 

implementadas as profissões dedicadas a confecção de livros, onde se desenvolve o ofício 

das artes aplicadas: caligrafia, iluminação e encadernação. A partir daí, o livro passa a se 

converter em um objeto de ostentação, criando-se verdadeiras obras de arte com a 

colaboração dos mais destacados artistas da época onde o texto é relegado a segundo 

plano. 

 No final do século XIII, ocorre um dos mais marcantes acontecimentos na história 

da escrita e, conseqüentemente, do livro: a aparição do papel. A produção do papel 

inicialmente se fazia com será com sobras de linho ou cânhamo. Os materiais que 

predominam na encadernação são variados tipos de peles de animais, que procuram 
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conservar seu valor natural. A decoração completava-se com um traçado de três filetes 

grossos em meio dos quais se estampam os ferros a frio, formando quadros que eram 

marcados com figuras de santos, emblemas, flores estilizadas e folhas. 

 Entre o século XIII e o XV, se desenvolve em toda a Europa a encadernação gótica 

e durante todo século XVI, os manuscritos são luxuosos, convivendo com livros populares 

com o objetivo de satisfazer todos os gostos e necessidades.  

 Martins (1996) afirma que com a aparição da imprensa de Gutenberg a produção de 

livros ganha uma nova dinâmica, bem mais rápida e eficiente. Esse invento ficou marcado 

como a maior revolução na história da cultura do Ocidente. E por sua constante busca pelo 

aprimoramento na técnica de produção, o livro foi tornando-se cada vez mais um objeto de 

qualidade e valor enquanto obra de arte, mas não tanto pelo que se escrevia neles e sim pela 

exuberância de seus adornos: 

 
O próprio livro pôde, em pouco tempo, corresponder aos desejos de 
diferenciação social antes satisfeito pelo manuscrito: melhorando a sua 
qualidade, o volume impresso veio a constituir, tal como o manuscrito, 
um objeto de beleza, completado pela perfeição técnica. 
(MARTINS, 1996. p. 175) 
 

 Ocorre que, a humanidade viveu durante um longo período sem qualquer espécie 

de escrita, e não há dúvida que a linguagem articulada já era usada nesse tempo. Ao longo 

de milênios, as línguas desenvolveram-se, modificaram-se e algumas desapareceram sem 

deixar sequer um fragmento ou um vestígio. 

 Certas comunidades tidas como “sociedades de tradição oral” desenvolveram 

outros segmentos de sua cultura comunicacional e artística, nelas existiam manifestações de 

linguagem simbólica apresentando registros de representações gráficas descrevendo as 

diversas situações do cotidiano em variados locais e objetos, tais como: desenhos corporais, 

ilustrações em materiais de barro, etc. 
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 Pensemos agora no conceito do verbo escrever. Há várias acepções dessa palavra. 

Vejamos as mais usuais: 

1. representar por meio de caracteres ou escrita; 
2. fazer desenhos, rabiscos, gravuras; 
3. compor trabalhos literários, científicos, etc; 
4. narrar, descrever, contar algo; 
5. escrever sobre, inscrever, grafar; 
6. enviar (carta, bilhete etc.) a alguém; 
7. introduzir (informações) em determinado lugar da memória, em fitas 
magnéticas ou discos. 
(Houaiss, 2007) 
 

 Ao atentarmos para a etimologia do termo escrever observamos que este deriva do 

latim scribere, cujo significado é cravar sinais ou caracteres em algo ou alguém e ao mesmo 

tempo fixar na alma esses mesmos elementos. O ato de escrever, em sua origem, pode ser 

compreendido quase como uma incisão gráfica em um ponto qualquer, entendido também 

tal qual uma experiência indelével que deixa um vestígio, uma marca.  

 O processo de escrita não é apenas uma mera transcrição de um conjunto de 

palavras como forma de preservação de uma ocorrência ou informação, é igualmente uma 

maneira de registrar uma ideia, pensamento ou mensagem que visa além da perpetuação 

destas, uma perspectiva de marca sensorial, algo que afeta profundamente o ser humano: 

Contudo, a escrita é mais que um instrumento. Mesmo emudecendo a 
palavra, ela não apenas a guarda, ela realiza o pensamento que até então 
permanece em estado de possibilidade. Os mais simples traços 
desenhados pelo homem em pedra ou papel não são apenas um meio, 
eles também encerram e ressuscitam a todo o momento o pensamento 
humano. Para além de modo de imobilização da linguagem, a escrita é 
uma nova linguagem, muda certamente, mas, segundo a expressão de L. 
Febvre, “centuplicada”, que disciplina o pensamento e, ao transcrevê-lo, 
o organiza e transmite um vestígio. (HIGOUNET, 2003. p. 9-10) 
 

 Por conseguinte, a escrita não se circunscreve apenas em sua função de instrumento 

comunicativo, por seu viés artístico, também rompe com o caráter prosaico da língua e 

expressa um potencial afetivo que ultrapassa os limites de uma mera funcionalidade de 

transmissão de uma mensagem discursiva. Na poesia, as imagens são provocadoras, nela 
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procura-se estender ao máximo a capacidade imaginativa o que acaba por criar um discurso 

efetivamente instigante e, por isso, elaborado:  

 
É preciso reconhecer que, qualquer que seja a cultura, o ser humano 
produz duas linguagens a partir de sua língua: uma racional, empírica, 
prática, técnica; outra, simbólica, mítica, mágica. A primeira tende a 
precisar, detonar, definir, apóia-se sobre a lógica e ensaia objetivar o que 
ela mesma expressa. A segunda utiliza mais a conotação, a analogia, a 
metáfora, ou seja, esse halo de significações que circunda cada palavra, 
cada enunciado e que ensaia traduzir a verdade da subjetividade. Essas 
duas linguagens podem ser justapostas ou misturadas, podem ser 
separadas, opostas, e a cada uma delas correspondem dois estados. O 
primeiro, também chamado de prosaico, no qual nos esforçamos por 
perceber, raciocinar, e que é o estado que cobre uma grande parte de 
nossa vida cotidiana. O segundo estado, que se pode justamente chamar 
de “estado segundo”, é o estado poético. (MORIN, 2003, p. 35 - 36) 
 

 No entanto, esses pólos (prosaico e poético) não estão em oposição, são 

complementares e exigem um diálogo permanente. Daí que se faz necessário uma breve 

explanação sobre o conceito de afeto em uma perspectiva spinoziana para que possamos 

entender essa vertente da escrita, mais especificamente da escrita poética dotada desse 

componente afetivo, daquilo que nos coloca nesse “estado poético” que defende Morin 

(2003). 

 Segundo Baruch Spinoza, o homem é um ser naturalmente passional e, por isso, 

está sempre exposto as causas exteriores a ele. Sendo assim, tende a depara-se a todo 

instante com forças externas ao seu corpo e a sua mente. Será a intensidade, o potencial de 

paixão o que mobilizará ou irá estagnar um sujeito frete a qualquer situação ou desafio que 

tenha de enfrentar. O primeiro conceito de afeto em Spinoza é o seguinte: 

Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de 
agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo 
tempo, as idéias dessas afecções. 
Explicação. Assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma 
dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; em caso 
contrário, uma paixão. (SPINOZA, 2009. p. 98) 
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Outra questão relevante para Spinoza é a impossibilidade de definir a origem e 

força dos afetos que permeiam a vida humana, visto que muitos filósofos buscaram dar 

conta desse impasse, porém, não conseguiram resolvê-lo com primazia. Para sustentar os 

seus argumentos, o teórico cita Descartes: 

 sei, é verdade, que o muito celebrado Descartes, embora também 
acreditasse que a mente tem um poder absoluto sobre suas próprias 
ações, tentou aplicadamente, entretanto, explicar os afetos humanos por 
suas causas primeiras e mostrar, ao mesmo tempo, a via pela qual a 
mente pode ter um domínio absoluto sobre os afetos. Mas ele nada 
mostrou, em minha opinião, do que a perspicácia de sua grande 
inteligência. (SPINOZA, 2009. p. 97)  

 

 Spinoza faz também uma forte crítica aos que ridicularizam e abominam os afetos e 

ações humanas, visto que a recusa da compreensão da importância desses conceitos 

acabam por contribuir ainda mais com a posição dicotômica entre razão e afeto. De acordo 

com Spinoza os afetos fazem parte da natureza do homem e não podem ser considerados 

como imperfeições. Dessa forma, os afetos devem ser compreendidos como ações e 

reações humanas que, por sua vez obedecem a um padrão: 

nada se produz na natureza que se possa atribuir a um defeito próprio 
dela, pois a natureza é sempre a mesma, e uma só e a mesma, em toda 
parte, sua virtude e potência de agir. Isto é, as leis e as regras da natureza, 
de acordo com as quais todas as coisas se produzem e mudam de forma, 
são sempre as mesmas em toda parte. [...] É por isso que os afetos do 
ódio, da ira, da inveja, etc., considerados em si mesmos, seguem-se da 
mesma necessidade e da mesma virtude da natureza das quais se seguem 
as outras coisas singulares. Eles admitem, pois, causas precisas, que nos 
permitem compreendê-los, assim como possuem propriedades precisas, 
tão dignas de nosso conhecimento quanto às propriedades de todas as 
outras coisas. 
(SPINOZA, 2009. p. 98) 

 

 Para Spinoza então o afeto é uma potência, que pode ser ativa, uma força 

propulsora que nos leva agir; ou inibidora, quando o sujeito vivencia algo que o faz recuar e 

manter-se estagnado frete a uma situação qualquer. Tudo aquilo que afeta, no sentido de 
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tocar e marcar, positivamente ou negativamente é uma potencia afetiva, segundo esse 

filósofo.  

 Desse modo, o que estamos nomeando por escrita afetiva é aquela cuja tônica está 

relacionada com a própria escrita poética, ou seja, associada à significação primeira do 

termo escrita, aquilo que marca, deixa vestígios. Quando argumentamos sobre a existência 

de uma escrita afetiva nos reportamos a um componente que deixa rastros na memória, 

algo que não se apaga tão facilmente.  

 

 

2 - A ESCRITA COMO UM ATO AMOROSO  

 
 
O amor faz parte da poesia da vida. A poesia faz parte do amor da vida. 
Amor e poesia engendram-se mutuamente e podem identificar-se um 
com o outro. (Edgar Morin. Amor, poesia, sabedoria, 2003) 

 

 A palavra amor apresenta múltiplas significações, há um número vasto de textos 

filosóficos, religiosos, antropológicos, psicanalíticos, e tantos outros que procuram abordar 

as muitas vertentes desse sentimento. Grosso modo, o conceito de amor envolve a 

formação de um vínculo emocional com alguém, ou com algum objeto. Octávio Paz (1999. 

p. 26) afirma que enquanto processo emocional de cunho interpessoal, esse sentimento só 

se estabelece numa perspectiva de “encontro” com um outro, mesmo que este encontro 

possa ser algo só existente na imaginação de quem ama. 

 O conceito de amor foi mudando com o passar dos tempos, e cada sociedade 

apresenta padrões culturais distintos e diferentes manifestações simbólicas para exprimir o 

significado do sentimento amoroso. As muitas dificuldades que essa diversidade de termos 

oferece, em conjunto à suposta unidade de significado, ocorrem não só nos idiomas 

modernos, mas também no grego e no latim.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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 O grego antigo possuía uma variada gama de palavras para designar o amor, cada 

qual denotando um sentido específico. Os mais usuais eram: Eros ( enquanto amor 

apaixonado, fundamentado e baseado no desejo físico), philia (estilo de amor que valoriza a 

confiança mútua, o entrosamento e os projetos compartilhados. A atração física não é o 

principal objetivo desse tipo de amor. Exemplos: amor materno, fraterno, paterno, etc) e 

ágape (amor altruísta, espiritual, de grande dimensão, amplitude e expansão sentimental ). 

 No latim também encontramos diferentes termos na tentativa de conceituar o 

amor, sendo os mais conhecidos: amore (fundamentado na troca de sentimentos paixão, 

desejo, carinho), dilectio (forte estima), charitas (caridade, compaixão). 

 Mas, sem sobra de dúvida, a palavra Eros ganhou um lugar de destaque entre as 

demais, pois além de simbolizar uma vertente do sentimento amoroso, ela também 

representava uma importante divindade grega antiga, dotada de poderes capazes de 

provocar profundas transformações nos seres humanos. É bem verdade que existem 

diferentes variações do mito de Eros, mas em todas elas há um traço comum de associar o 

amor à força motriz da própria vida, o gerador da força vital que tudo move no mundo. 

 O vocábulo Eros é derivado do verbo grego erasthai, que significa estar inflamado 

de amor, sentir-se instigado a buscar o contato com outro. De posse dessa ideia original 

derivou-se o termo erotismo, bem como, como as demais formulações que o associavam a 

uma energia vital, uma pulsão de vida2. 

 Um dos textos mais antigos e famosos que discute essa questão das várias 

denominações e sentidos do amor é o livro O banquete de Platão. Essa obra tem como base 

um diálogo centrado na figura de Sócrates, mas escrito por Platão por volta de 380 a.C. 

                                                 
2 Sigmund Freud descreveu dois tipos antagônicos de pulsões: Eros, que representa a pulsão sexual 
com tendência à preservação da vida, e Thanatos, que representa a pulsão de morte e cuja tônica será 
a segregação de tudo o que é vivo, levando à destruição. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paix%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altru%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/380_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros_%28psican%C3%A1lise%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2natos
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Constitui-se basicamente de uma série de discursos sobre a natureza e as qualidades do 

amor (Eros). Nele podemos notar a tentativa de analisar o amor em suas várias formas e 

expressões sentimentais, sendo interessante observar como há nessa obra uma rica 

discussão sobre os poderes do amor, vejamos um trecho apenas: 

 
- O poder de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, 
e aos homens o que vem dos deuses, de uns as súplicas e os sacrifícios, e 
dos outros as ordens e as recompensas pelos sacrifícios; e como está no 
meio de ambos ele os completa, de modo que o todo fica ligado todo ele 
a si mesmo. Por seu intermédio é que procede não só toda arte 
divinatória, como também a dos sacerdotes que se ocupam dos 
sacrifícios, das iniciações e dos encantamentos, e enfim de toda 
adivinhação e magia. Um deus com um homem não se misturam, mas é 
através desse ser que se faz todo o convívio e diálogo dos deuses com os 
homens, tanto quando despertos como quando dormindo. (PLATÃO, 
2005. p. 125) 
 

 O amor assim é visto como o grande elo entre os homens e os deuses, é uma força 

poderosa que possibilita o diálogo entre tudo que é humano e a magia divina. Em outro 

setor do livro, nos deparamos com a informação de que o amor é também um elemento 

através do qual é possível transformar tudo aquilo que é mortal em algo eterno e pleno de 

beleza e harmonia.  

 O discurso de Sócrates no Banquete recorre às palavras da sábia Diotima de 

Mantinéia, a responsável por lhe ensinar a genealogia do amor. Diotima ensina toda a 

história do deus Eros para Sócrates, procurando ressaltar que amor é sempre o que falta, 

carência e sede de ultrapassar limites e sua perpetuação visa vencer a morte, na busca pela 

imortalidade. 

 Segundo Josef Campebell (2001. p. 225), a escolha de Diotima como mestre que irá 

repassar a Sócrates todos os ensinamentos sobre o amor não é alheia, visto que essa mulher 

tão sábia aproxima em seus discursos a relação entre as palavras de amor e sua função 

primária que era de tocar/ marcar na alma: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia
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Não é por acaso que Sócrates nomeia a sacerdotisa Diotima como aquela 
que lhe deu as instruções e os métodos mais significativos para amar / 
falar. A palavra falada por amor é uma palavra que vem das origens. Para 
usar o termo de Martin Buber, é uma palavra primária, pois faz vir a ser 
como fruição aquilo que, do contrário, permaneceria oculto nas 
profundezas. Tornada possível pelo sentido da experiência originada nas 
profundidades, a palavra falada por amor cria novos mundos. Não é 
pálida nem insípida, mas sangüínea e vital. Promete um novo tempo 
enquanto recorda o passado.   
(CAMPBELL, 2001. p. 225 – 226) 
 

 A escrita como um ato amoroso remete ao conceito primeiro do verbo escrever 

que, para além de um mero sinal gráfico, também guardava uma representação de marca 

que deixa vestígios na alma. As discussões relativas à relação entre a palavra e o amor 

também acabam abrangendo outros meandros: 

O amor encontra-se, ao mesmo tempo, enraizado em nosso ser mental, 
em nosso mito, que, evidentemente, pressupõe linguagem e, nesse 
sentido, pode-se dizer que o amor decorre da linguagem. O amor, 
simultaneamente, procede da palavra e precede a palavra. Trata-se de um 
interessante problema, uma vez que há culturas em que não se fala de 
amor. Mas mesmo nestas culturas, em que não se fala de amor e que o 
amor não emergiu enquanto noção, será que, verdadeiramente, não 
existe amor? Ou será que sua existência decorre do não-dito? 
(MORIN, 2003, p. 17) 

 
 O amor habita o reino das palavras e extrapola esse espaço. Porém, na linguagem, o 

discurso amoroso também ensaia ritmos de uma “dança amorosa”, um ato sensual de troca 

de desejos: 

A linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem contra o outro. É 
como se eu tivesse ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. 
Minha linguagem treme de desejo. A emoção de um duplo contato: de 
um lado, toda uma atividade do discurso vem, discretamente, 
indiretamente, colocar em evidência um significado único que “é eu te 
desejo”, e liberá-lo, alimentá-lo, ramificá-lo, fazê-lo explodir (a linguagem 
tem prazer de se tocar a si própria); por outro lado, envolvo o outro nas 
minhas palavras, acaricio-o, toco-lhe, mantenho este contato, esgoto-me. 
(BARTHES, 1978, p. 98) 
 

 Entendendo a escrita amorosa como uma das faces pela qual se mostra a escrita 

poética, enquanto produção artística torna-se possível atestar como na literatura o amor 
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fervilha entre versos e personagens, sendo quase impossível não o perceber nas páginas 

impressas de grandes escritores. 

 O poeta em sua qualidade de amante das palavras, um eterno apaixonado por seus 

sentidos, imagens, sons, é um ser errante e desassossegado sempre em busca dos árduos 

caminhos da poesia, e faz isso com a sede de imortalizar seus sonhos e de algum modo 

deixa-se imortalizar através deles. 

 

 

3. MARIO LUCIO SOUSA: UM POETA E SEU AMOR PELAS PALAVRAS 

 
 
Mesmo que acabe o amor 
eu estarei aqui 
Fui amado. Amei. 
(Mario Lucio Sousa. Para nunca mais falarmos de amor, 1999) 

 

 A complexa condição de poeta pesa nos ombros daqueles simples mortais que 

dotados de uma capacidade singular de “ver” o mundo, procuram desvelar aos demais 

humanos o maravilhoso espaço onde habita o imaginário: 

 
Ser poeta é algo que me é obscuro definir, porque sinceramente nunca 
me senti tal coisa. Mas posso perfeitamente definir o ser tratado como 
poeta. Quando somos tratados como poeta por aqueles que se julgam 
poetas ou se sentem poetas, sentimo-nos como alguém da mesma raça, 
mas nessa altura somos pigmeus; quando somos tratados por aqueles que 
só ouviram falar de poetas e de poesia, sentimo-nos como poetas, como 
mágicos ante a um público de crianças. Quando somos tratados por 
aqueles que nunca ouviram a palavra poesia ou poeta, sentimo-nos como 
se fôssemos poetas deveras. 
(SOUSA apud ROZÁRIO, 1999. p. 165) 
 

 O poeta Lúcio Matias de Sousa Mendes, mais conhecido pelo nome artístico de 

Mario Lucio Sousa nasceu no Tarrafal, na Ilha de Santiago, Cabo Verde, em 21 de Outubro 

de 1964. Durante seu percurso enquanto artista destacou-se também como músico, pintor 

e ativista cultural e, atualmente, é Ministro da Cultura de Cabo Verde. 
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 No ambiente musical obteve grande sucesso enquanto fundador e líder do grupo 

Simentera, que marcou uma profunda transformação na música de Cabo Verde. E no que 

tange a linguagem musical, sabemos que há muita afinidade entre ela e a literatura, e a razão 

dessa proximidade, talvez, esteja na própria estrutura da mente humana, que, uma vez 

adquirida a linguagem, elabora o pensamento em termos de discurso, isto é, da articulação 

das palavras em frases, para a condução do raciocínio. 

Nesse sentido, o universo do som, do canto, embala a construção poética de Mario 

Lúcio, já que enquanto musicista ele conseguiu traduzir para literatura algo que é bem 

peculiar ao ambiente da melodia, transitando pelas duas linguagens artísticas com grande 

primor. 

Suas principais obras são: Nascimento de um mundo (poesia, 1991); Sob os signos da luz 

(poesia, 1992), Para nunca mais falarmos de amor (poesia, 1999), Os trinta dias do homem mais 

pobre do mundo (ficção, 2000 – prêmio do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, 1ª 

edição), Adão e as sete pretas de fuligem (teatro, 2001), Vidas paralelas (ficção, 2003), Saloon 

(teatro, 2004), Teatro (coletânea, 2008) e O novíssimo testamento (romance, 2010 – prêmio 

Carlos Oliveira). 

Pertencente a “novíssima geração” de escritores caboverdeanos que contribuíram 

imensamente para o fortalecimento da diversidade de vitalidade temática na literatura do 

país, Mario Lucio Sousa, assim como grande parte dos escritores de seu tempo teve seus 

escritos amplamente expressos através dos meios de comunicação, principalmente nos 

suplementos e revistas literárias: 

 
Os anos oitenta e noventa do século passado ficaram marcados pela 
emergência e pela consolidação de uma nova geração literária 
caboverdeana e pelo seu intenso dinamismo literário. Esse dinamismo 
ficou amplamente testemunhado na participação dessa nova geração na 
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fundação e na dinamização de vários suplementos, folhas e revistas 
literárias. (ALMADA, Site Liberal, 2008) 

 
Percebemos também que os jovens escritores caboverdeanos, no período posterior 

à independência sentiram uma profunda necessidade de discutir criticamente a realidade 

local, apresentando uma visão abrangente sobre os sentimentos humanos, a fim de 

denunciar o “vazio cultural” que assolava o país, bem como se apropriavam dessa 

prerrogativa para refletir sobre o próprio processo do fazer poético: 

 
Após a euforia da independência, no final dos anos 80 e início de 90, a 
novíssima “geração” de escritores começou a denunciar o vazio cultural 
no Arquipélago, além de constatar que a fome e a miséria não foram 
extintas. Houve uma desilusão em relação aos valores cantalutistas que 
animaram a poética da independência. A poesia então, deixou de cantar 
apenas o social e passou a operar também com os sentimentos 
individuais, com o existencial e o universal. Esse novo lirismo se 
caracterizou por construções metapoéticas e passou a repensar tanto os 
caminhos sociais, como os da própria poesia. 
(SECCO, 1999. p. 20) 

 

A poética de Mario Lucio Sousa insere-se perfeitamente nesse prisma de discussão 

sobre o individual e o coletivo, o local e o universal, pois ao mesmo tempo em que constrói 

uma poesia sensorial, cujo desejo é o de voltar-se para o interior do humano, também, 

elabora uma produção em que a tônica será a metapoesia, na fala sobre a pátria há também 

uma construção sobre o ato de criação poética. Dessa forma, esses escritos do pós-

independência, distópicos, buscam uma subjetividade pautada na troca afetiva: 

 
O compromisso, dessa maneira, deixa de ser um pacto tramado com 
instâncias exteriores aos homens e passa a penetrar na interioridade 
destes. Transforma-se, assim, em uma “política dos afetos”, espaço 
intervalar entre indivíduos capazes de criar uma cidadania ativa, uma vez 
que a liberdade não mais se apresenta como algo messiânico vindo de 
fora, mas como um processo tecido entre múltiplas e diversas 
subjetividades. (SECCO, Revista Eletrônica Confraria, 2008) 
 

 Os elementos simbólicos referentes ao imaginário literário caboverdeano são 

trabalhados por Mario Lucio em seus poemas com grande maestria, principalmente no ato 
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de transformar as palavras em imagens e sons que possibilitam um forte estímulo ao 

onírico por parte de seus leitores: 

Ninguém melhor que Mário Lúcio para retratar o imaginário poético de 
Cabo Verde, pois ninguém melhor do que ele joga com as palavras, 
ninguém melhor para estimular os sonhos, num rodopio frenético de 
metáforas e subentendidos, e para quem é bom entendedor meia palavra 
basta. (BRANCO, 2003. p. 78) 

 
 E no que concerne à recepção de suas obras, podemos perceber que há uma grande 

projeção de seus trabalhos dentro da nação caboverdeana. Vejamos as palavras do próprio 

escritor sobre esse assunto: 

Em Cabo Verde a minha poesia e a minha prosa marcaram a posição da 
minha geração quanto à sua postura estética. O Nascimento de Um 
Mundo é citado como referência. Igualmente as minhas novelas vêm 
introduzir marcadamente a influência latino-americana na prosa 
caboverdeana. E no Teatro, significam o nascimento de uma dramaturgia 
nacional. Essas são opiniões da crítica, publicada em jornais, revistas e 
antologias.  
(SOUSA, 2009. Entrevista Revista Icarahy) 
 

  Dessa forma, o mais importante a ressaltar na construção poética de Mario Lucio 

Sousa será sua grande habilidade em lidar com as palavras, transformando-as em belíssimas 

imagens que atestam sua grande experiência em lidar com a escrita quase como um caso de 

amor. 

 

4. EXPERIÊNCIAS DE AMOR ATRAVÉS DA POESIA 

  
 
Se a poesia transcende sabedoria e loucura, é necessário aspirarmos a 
viver o estado poético e assim evitar que o estado prosaico engula nossas 
vidas, necessariamente tecidas de prosa e poesia. 
 (Edgar Morin. Amor, poesia, sabedoria, 2003)  
 

 

 Escrever ou falar de amor sempre foi uma tarefa árdua. Corre-se o risco de cair em 

clichês, visto que, na atualidade, temos a impressão de que tudo que havia de ser dito e 
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discutido sobre o amor já foi feito. Muitos literatos, artistas, filósofos, ou pensadores de 

diferentes áreas sentem esse receio de serem repetitivos e pedantes ao tentar tratar desse 

tema. 

 Além disso, o homem contemporâneo promove uma verdadeira banalização do 

amor, ao tratar desse assunto sem a devida profundidade que ele merece. Diante da 

fragilidade dos laços emocionais, dizer a célebre frase “eu te amo” virou algo corriqueiro, 

sem nenhum comprometimento real ou envolvimento verdadeiro, as declarações de amor 

tornaram-se vazias, apresentam-se muitas vezes como uma colocação discursiva vulgar e 

insignificante. 

 Vale dizer ainda que, cada vez mais, na realidade vigente, consolida-se a necessidade 

de tentar explicar todos os fenômenos relacionados com amor ao invés de vivenciá-los. 

Dessa forma, tornamos-nos mais explicadores do amor, do que pessoas que o vivem e o 

praticam em seus relacionamentos interpessoais. 

 A obra Para nunca mais falarmos de amor (1999), de Mario Lucio Sousa, de certo modo 

rompe com essa perspectiva à medida que tem como tônica a valorização da experiência do 

amor, pois trata do sentimento amoroso como algo que deve ser vivido e sentido 

plenamente, sendo uma força que nos afeta de modo intenso, daí a necessidade da prática 

amorosa em detrimento de um mero “falar prosaico” dele. 

 O próprio título do livro já aponta para essa situação anteriormente descrita, 

representa uma ironia e uma contestação referente à banalização do “falar de amor”, em 

razão de que leitor pode constatar como grande parte dos poemas que compõem essa obra 

tratam justamente da temática do amor. 
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 Outra importante questão refere-se ao fato de que a capa desse livro receber como 

ilustração uma carta3 manuscrita que nos informa dos infortúnios e alegrias ao longo da 

composição de uma obra literária, bem como um agradecimento e dedicatória “a alguém a 

quem agora falo...”. E na parte posterior dessa mesma capa, há um pequeno agrupamento 

de folhas intitulado “À soleira do labirinto” (assinadas por Valentinous Velhinho), trata-se 

de outra belíssima carta que abrange uma série de questões sobre sonhos, percursos de vida 

e morte na existência humana. 

 A carta por muito tempo foi um meio de comunicação em que as informações 

escritas circulavam entre as pessoas e possibilitavam o diálogo entre um emissor qualquer e 

seu destinatário. Muito além de um mero objeto de correspondências a carta também era 

um verdadeiro depósito em que os sujeitos podiam revelar seus segredos, abrir sua alma, 

expor seus sentimentos. As cartas de amor, por exemplo, tinham como objetivo imortalizar 

as vivências e sentimentos do casal. Substituíam aquele que as escreveu, que estava ausente, 

pelo conteúdo de seus escritos. Representava um discurso à distância.  

 Se o poeta ao terminar de escrever seus versos se afasta de sua obra e a oferta ao 

público leitor, tal qual um sujeito que escreve cartas de amor faz de seus escritos discursos 

que marcam uma presença, em Para nunca mais falarmos de amor, o próprio conteúdo do livro 

pode entendido como cartas, mensagens de amor endereçadas aos seus leitores. 

 Esse livro é dividido em 84 pequenas sentenças poéticas, tal qual aforismos4, 

poemas curtos fazendo uso de uma linguagem minimalista, condensada, e essa concisão na 

escrita nos parece uma opção consciente do poeta de dizer muito com poucas palavras. 

                                                 
3 A carta em questão será transcrita em sua integra, na seção de anexos desse trabalho.  
4 Aforismo é uma sentença concisa, que geralmente encerra um preceito moral. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Preceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
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Atentamos também para o fato de que nessa obra o amor não aparece apenas com 

sua marca de elementos referente às venturas, alegrias e glórias advindas desse sentimento, 

há também toda uma gama crítica sobre as dores de amar, as instâncias do sofrimento, da 

solidão, do vazio, da melancolia e da angústia que assolam a vida dos que se entregam às 

emoções amorosas.  

Por meio de uma linguagem que valoriza o olhar singelo para a realidade diária, 

com a finalidade de encontrar nela a beleza do amor que se esconde nas coisas simples que 

nos cercam, ou seja, enxergar nas prosaicas situações do dia a dia a grande gama de poesia 

existente nela, vários poemas presentes em Para nunca mais falarmos de amor se servem dessa 

temática para traçar uma ponte entre o homem como um ser em busca da liberdade, do 

contentamento e do equilíbrio e os elementos bucólicos que nos passam despercebidos, 

pois não são apreciados com a devida atenção em nosso cotidiano turvo e apressado.  

Depois desse breve passeio pelas importantes questões presentes na obra Para nunca 

mais falarmos de amor, gostaríamos de ressaltar que tivemos o cuidado de recortar apenas sete 

sentenças poéticas que irão nos oferecer um panorama geral desse livro.  

Poema 1: 

 
Vou-te amar 
para nunca mais 
falarmos de amor. 
(SOUSA, 1999. p. 78) 
 

 

Podemos considerá-la como a sentença principal, visto que o tema central da obra 

(não é preciso falar de amor e sim sentir) se explicita nela. É importante também dar 

atenção ao verbo falar, pois há no poema uma forte crítica ao “falar prosaico” de amor, 

crítica essa que alude a questão de como na atualidade falar de amor  tornou-se algo muito 

fácil, esse amor que por ora parece algo tão convencional, a cada instante todos dizem “eu 
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te amo” sem de fato sentir o que diz. O amor ficou banal, como já afirmamos 

anteriormente, perdeu densidade, revela um vazio de sentido. Essa visão de amor muito se 

assemelha ao conceito de “amor líquido” postulado pelo estudioso Zygmunt Bauman 

(2004), que em seus escritos atesta a instabilidade de laços humanos, ou seja, a perda da 

intensidade de envolvimento e comprometimento nas relações amorosas que ocorrem na 

atualidade. 

No entanto toda escrita sobre o amor inaugura uma visão, um conceito novo de 

amor. O próprio título do livro aponta para a questão da importância da vivência concreta 

nas relações amorosas, a experiência sensível, a troca afetiva, isso que devemos valorizar. E 

se a palavra marca, afeta, “fere”, não é possível ficar indiferente às palavras de amor. 

Poema 2: 

Amar 
é uma grande fragilidade. 
O pior é que 
mais frágeis sem ele somos. 
(SOUSA, 1999. p. 89) 
 

 

Nessa sentença temos uma reflexão sobre a fragilidade frente ao amor. Quando 

recorremos ao conceito de “fragilidade inicial” (ausência de várias habilidades essenciais 

para manter-se vivo, e dependência total do adulto por parte do recém-nascido), esse laço 

amoroso de cuidado de outro ser forneceu as condições fundamentais para evolução da 

espécie humana. O que equivale dizer que todos nós dependemos das relações com o outro 

para evoluir. 

Pois se pelo amor reconhecemos nossas fragilidades, sem esse sentimento somos 

mais ainda mais fracos, ficamos sem força para enfrentar os desafios da vida. O amor 

então, nessa sentença pode ser compreendido como uma energia vital, um sentimento que 
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torna os sujeitos mais destemidos e plenos de coragem para superar as intempéries que 

fazem parte da existência humana. 

Poema 3: 

Olha como o sol, o mar, o céu 
e as pessoas parecem palavras 
Tu também 
Palavras que o amor engendra. 
(SOUSA, 1999. p. 72) 
 

 O ser humano é o único animal que produz ficção. É a única espécie viva que, 

dotada de pensamentos e linguagem escrita consegue criar uma nova aparência para a 

realidade: a ficção. Ali, o homem tem o poder de moldar o ambiente e seus elementos, de 

acordo com sua vontade. Por ser um animal que sonha, ele tem a habilidade de “inventar” 

/ criar muitas situações nas quais pode realizar seus desejos.  

Nessa sentença aflora a perspectiva metapoética. Pois nela há uma afirmação de 

como as palavras são marcas, representações que buscam reproduzir uma certa presença de 

coisas e pessoas. A escrita amorosa cria, gera um universo de possibilidades de 

sentimentos, ideias, seres e objetos. O poema assim é um espaço pontuado por essa 

tentativa de produzir e fixar través de palavras as mais variadas emoções. 

Poema 4: 

 
Escrevo para não morrer. 
Para não matar. 
(SOUSA, 1999. p. 83) 

 

A sentença ressalta a condição de vida e morte no ato da escrita Escrever é não 

morrer, tornar imortal algo significativo, mesmo que esse algo possa ser ficção, 

representação. Escrever é impedir o esquecimento, pois por meio da escrita podemos 

atestar, cravar no papel uma memória.  
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Para aqueles que vivem através das palavras e por elas, escrever é algo essencial, 

ainda que não se tenha uma “obrigação” para isso. Porém, a necessidade interna clama por 

essa atitude como um desejo orgânico fundamental. O desejo de vida cola-se a pele da 

palavra, o corpo da poesia é o lugar da imortalidade dos sonhos, angústias e pensamentos.  

O poeta escreve para criar uma eternidade, para vencer a poeira do tempo, para despistar a 

morte, para amar e se amado.  

Poema 5: 

Tanta vontade de amar 
E não sei. Sinto. 
E o resto sofre. 
(SOUSA, 1999. p. 42) 

 

O sentimento amoroso não guarda em seu cerne apenas alegria, felicidade e êxitos, 

também comporta, padecimentos, melancolia, angustia e dor. Nesse poema podemos notar 

como há a perspectiva do afeto não apenas como algo positivo, os sentimentos amenos, 

mas também os sentimentos nocivos, ou seja, tudo aquilo que marca o sujeito de forma 

dolorosa, propiciando uma postura de estagnação frente a uma situação de sofrimento. 

Esses preceitos enquadram-se bem no contexto teórico spinoziano anteriormente 

apresentado.  

Poema 6: 

Vão 
há de pensar 
porque pesa como chumbo 
o vazio no sentir. 
(SOUSA, 1999. p. 52) 
 

Tendo como base uma antítese referente à melancolia, nessa sentença poética 

temos novamente uma reflexão sobre o pesar. Explicita-se uma discussão relativa a difícil 

condição humana, visto que a necessidade do sentir é algo fundamental, no entanto, sem 

ela ficamos perdidos. Os conflitos humanos são situações das quais não podemos fugir, por 
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isso é impossível (“vão”) tentar escapar deles. Porque quanto mais divagamos, em um 

processo bastante melancólico (no sentido freudiano do termo), sobre essa complexa 

situação da existência humana frente aos sofrimentos e perdas, mais “pesados” torna-se o 

sentimento de “vazio” presente em nossos pensamentos. 

Poema 7: 

No canto da boca 
que do meu peito também é eco 
sou. 
(SOUSA, 1999. p. 47) 
 

Partindo de um ângulo visual, um quase sussurro emerge do canto da boca, como 

algo que é dito de espreita, escondido, segredado. A representação metafórica presente no 

termo “boca” já nos remete a algo relacionado ao amor, o beijo, o carinho que vem dela é 

um ato amoroso, como bem afirma Morin: 

 
Tudo aquilo que vem da boca já se torna algo que fala de amor, antes 
mesmo de qualquer linguagem: uma mãe que lambe o filho, o cão que 
lambe a mão; esses fatos já exprimem o que vai aparecer e desenvolver-
se no mundo humano: o beijo. Aqui reside o enraizamento animal e 
mamífero do amor. (...) A boca é algo verdadeiramente extraordinário, 
algo aberto para o mitológico e a fisiológico. Esquecemos que esta boca 
fala, e o que há de muito belo é que as palavras de amor são seguidas de 
silêncios de amor. 
(MORIN, 2003, p. 19 e 26) 
 

O poeta em sua condição de eterno amante das palavras traz para a poesia um 

carinho que nasce da boca, entre os silêncios presentes nas pausas de um sussurro e o eco 

que emerge do peito, surgem beijos oníricos, prova de amor pelo ato da escrita. 

Ao mesmo tempo também temos a concepção da palavra canto como o ato de 

cantar, a voz em sua forma musical como um eco da condição do poeta. Ele é o canto, mas 

um canto reduplicado, um eco que nasce do peito (lócus do sentimento). E esse eco pode 

ser entendido como uma metáfora do próprio texto literário em sua condição de eterno 
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palimpsesto. Pois o canto / espelho é ao mesmo tempo rasura e re-escritura. Passado que 

se atualiza na memória, em histórias e variações. 

Em Para nunca mais falarmos de amor observamos o grande labor da produção estética 

de Mario Lucio Sousa, um poeta que foge das soluções fáceis e busca o enfrentamento com 

a complexidade que envolve escrever sobre a temática do amor. Sem cair em chavão ou 

estereótipos, se apropriando de elementos simples do cotidiano, a escrita poética 

apresentada nesse livro revela a maturidade profissional do escritor Mario Lucio, que 

brinda o leitor com belas mensagens sobre a comunicação amorosa escrita.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Se a poesia possui uma força indômita, sendo o lugar do selvagem, a tarefa árdua de 

adentrar nesse espaço sempre será um grande desafio a ser enfrentado. Morin (2003. p. 43) 

afirma que “o fim da poesia é o de nos colocar em estado poético.” Pois bem, qual seria o 

modo de alcançarmos essa dimensão tão intensa? 

 O processo de elaboração de uma obra literária proporciona aos escritores uma 

experiência singular que faz com que suas palavras vençam os desígnios do tempo e 

atravessem os séculos, levando a tantas pessoas de diferentes lugares, um mundo de 

sonhos, sejam eles bons ou ruins, que são eternizados através da escrita. 

 No ato da leitura as experiências oníricas tocam nossa alma, as palavras saltam do 

papel e nos marcam de um modo sem igual. É como se o texto literário tivesse o poder que 

a palavra escrever em sua origem etimológica aponta um vestígio, uma “tatuagem”, cujo 

objetivo seria fixar uma mensagem na vida do leitor. 
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 Quando pensamos na escrita amorosa como uma força poética, um lugar de afeto, 

aquilo que marca profundamente o ser humano, talvez estejamos bem próximos das pistas 

para nos levar ao conceito nomeado por Morin de “estado poético”. 

 Ao designar escrita como um ato amoroso, podemos entender por ato uma ação, 

atitude, mas também esse termo pode ser compreendido como partes de uma 

representação ficcional e ao mesmo tempo atar, ungir, ligar. Todas essas acepções cabem 

perfeitamente na leitura do livro Para nunca mais falarmos de amor, obra que tem como tônica 

justamente o apelo à experiência do amor, atitude que se faz pela apreciação dos elementos 

do cotidiano como lugares em que a poesia se presentifica. Ao mesmo tempo o livro 

divide-se em partes como uma forma teatralização em atos das felicidades e tormentos do 

sentimento amoroso. 

 Quanto à ação de atar, unir, esta é realizada porque a maioria dos poemas que 

compõem a obra Para nunca mais falarmos de amor nos fazem despertar para o fato de que 

vida e arte, realidade e ficção, prosa e poesia, alegrias e tristezas fazem parte de um mesmo 

campo de experiências da existência humana. Ao final da leitura desse livro mergulhamos 

em um total “estado poético”, pois atentamos que a escrita amorosa toca, marca, afeta, 

engendra, cria, sonha e gera um mundo inventado pelas palavras de amor no corpo da 

poesia. 
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NO MEMORIAL, OUTROS MODOS PARA VER O FEMININO EM JOSÉ 
SARAMAGO 

 
Pedro Fernandes de Oliveira Neto* 

 
 
 
1 

 

As mulheres saramaguianas que não são protagonistas de seus romances 

comparecem com certa frequência presas ao repertório de imagens que ocupariam no 

estrato social em que se passa a trama da narrativa. Não que tais personagens se 

configurem em sujeitos passivos à ordem, mas elas não obtêm, e isso tanto pela limitação 

da própria narrativa, o êxito de condutoras, agentes ou modificadoras da ordem em que se 

apresentam. Não que suas protagonistas se apresentem deslocadas de seus contextos, mas 

elas possuem alguma característica que as fazem originais no interior da narrativa. 

Diríamos, então, que se fôssemos fazer uma análise das patologias sociais para um 

conhecimento da mulher em determinada época tomando como leitura o feminino 

saramaguiano, teríamos de começar por observar nos romances esses modos femininos 

secundários. Neles residem maior significação para a composição de um inventário sócio-

histórico da mulher.  

O feminino em Saramago assinala, na maioria dos casos, posições antitéticas, o que 

dá pulso ao entendimento de que o movimento acerca de uma refiguração das identidades 

não é processado todo ele numa uniformidade, mas dos movimentos singulares que podem 

residir dentro ou fora da casualidade; assim temos n'O evangelho segundo Jesus Cristo as 
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imagens antagônicas das Marias – uma, Maria de Nazaré, figura canônica presa a seu 

próprio mundo familiar, profanada e dessacralizada, conforme observou Salma Ferraz em 

O quinto evangelista, a outra, Maria de Magdala, a amante intrépida; n'O ano da morte de Ricardo 

Reis, Marcenda e Lídia – uma, órfã de mãe e que vive sob os subterfúgios do pai, a outra é 

independente, trabalha por conta própria e vive por sua conta o amor clandestino com 

Ricardo Reis; e, a rainha D. Maria Ana Josefa, uma personagem localizada também numa 

extremidade ou uma face outra para a identidade da mulher ou o comportamento do 

feminino ou ainda para os movimentos encetados pelas mulheres e que serviram de 

materiais para construção de uma identidade feminina na prosa saramaguiana de Memorial 

do convento. 

D. Maria Ana é designada a casar-se com D. João V dado os acordos bilaterais 

firmados entre Portugal e Espanha. Casada e rainha, seu papel reduz-se ao de 'máquina de 

parir'. Tal aprisionamento contratual reitera uma objetualidade dos casamentos, a soberania 

do macho sobre a fêmea e o desprezo pelas mulheres, num dado período histórico 

“resolutamente masculino” (DUBY, 1990).  

O distanciamento do narrador, seu “descaso” ou aversão para com D. Maria Ana – 

“madre seca”, “cântaro à espera”, “toupeira”– nos passa uma imagem de antipatia por essa 

mulher bem como a ideia de um feminino vitimizado. Pelo tom do narrador, exprime-se 

um testemunho fundamental não das mulheres ou sobre as mulheres, mas dos estereótipos 

elaborados em torno delas ao longo do tempo histórico e do espaço social em que se situa 

a trama do romance, em que os comportamentos femininos se guiavam, sobretudo por 

duas vertentes de controle: uma, os critérios religiosos e, outra, os critérios morais, ambos 

sob comando do potentado masculino.  
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A construção do drama de D. Maria Ana é a construção do drama de boa parte das 

mulheres de seu tempo: vassalas do homem. Como não lembrar aqui de Sara da Conceição, 

de Levantado chão, que, perdoados os termos de alinhamento temporal e social para ambas 

as personagens, constitui-se também no embate à ordem de um silenciamento imposto 

pelo macho à fêmea. D. Maria Ana se apresenta como sujeito mecânico, cujas regras e 

formalidades estão por toda parte – seja no ato de cuidar da reza e “proteção divina” da 

Coroa, seja no ato sexual e nas atividades domésticas. Seu drama se acentua ainda mais que 

o de outras mulheres, como o da própria Sara Conceição, porque, além de viver 

pressionada pela responsabilidade de dar herdeiros ao rei, é cercada pela presença constante 

do Estado e da Igreja que faz de seu ambiente uma prisão sustentada pela proibição e pela 

repressão.  

Pelo estrato social que ocupa, D. Maria Ana Josefa leva-nos ao entendimento das 

desigualdades existentes no interior das famílias na Idade Média – como hoje, as mulheres 

ocupavam posturas diferentes umas das outras, não havendo, desse modo, uma 

uniformidade quanto aos papéis por elas desempenhados. Umas, o espaço social em que 

circulam, permitem uma maior atividade de sua parte, enquanto outras padecem de uma 

total passividade e submissão. O traço que as une num só extrato finda sendo o biológico, 

de que a mulher sempre está condicionada à capacidade de procriação (cf. MACEDO, 

2002). 

Talvez seja o fato de sofrer com a infidelidade escancarada de seu marido, que vive 

à banca rota nas atividades de emprenhar e de gerar bastardos, o que tenha feito a rainha 

guardar silêncio da já confirmada gravidez num de seus momentos de confissão até o 

instante em que D. João firma a promessa de beneficiar os frades com a construção de um 
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convento. Entreter-se com os esforços em nome de seus próprios interesses poderia, numa 

obra do porte de um convento – entregue como benefício a Deus e em benefício a si 

enquanto rei –, ser, desde que lançada a pedra fundamental, uma possibilidade de fugir das 

obras da carne. Fato é o trabalho de monte-desmonte da réplica da basílica de São Pedro, 

espécie de hobby para o rei, espécie de refrão a marcar o tempo de construção do convento 

de Mafra. Fato é que D. Maria Ana é também possuidora de seus maniqueísmos: uma 

devoção que fere a própria ordem do sagrado fruto da formação com que foi educada na 

Áustria; só nas palavras dos frades é onde ela encontra consolo e parece que só elas lhe 

zelam pela sua fragilidade. 

 

2 

 
D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua 
mulher, D. Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da 
Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não 
emprenhou. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a 
rainha, provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito resguardada 
de orelhas e bocas delatoras e que só entre íntimos se confia. Que caiba a 
culpa ao rei, nem pensar, primeiro porque a esterilidade não é mal dos 
homens, das mulheres sim, por isso são repudiadas tantas vezes, e 
segundo material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no 
reino bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na praça. 
Além disso, que se extenua a implorar do céu um filho não é o rei, mas a 
rainha, e também por duas razões. A primeira razão um rei, e ainda mais 
se de Portugal for, não pede o que unicamente está em seu poder dar, a 
segunda razão porque sendo mulher, naturalmente, vaso de receber, há-
de ser naturalmente suplicante, tanto em novenas organizadas como em 
orações ocasionais. Mas nem a persistência do rei, que, salvo dificultação 
canónica ou impedimento fisiológico, duas vezes por semana cumpre 
vigorosamente o seu dever real e conjugal, nem a paciência e humildade 
da rainha que, a mais das preces, se sacrifica a uma imobilidade total 
depois de retirar-se de si e da cama o esposo, para que se não perturbem 
em seu gerativo acomodamento os líquidos comuns, escassos os seus 
por falta de estímulo e tempo, e cristianíssima retenção moral, pródigos 
os do soberano, como se espera de um homem que ainda não fez vinte e 
dois anos, nem isso nem aquilo fizeram inchar até hoje a barriga de D. 
Maria Ana. (SARAMAGO, 2007, p.11-12) 
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Uma característica a ser observada a partir do excerto que destacamos acima e que 

se soma a observação que vínhamos fazendo e que se confirma ao longo do romance, é 

que, em boa parte das cenas em que se apresenta, a rainha não ocupa um lugar de fala. Sua 

voz reduz-se sempre aos murmúrios ou às jaculatórias das rezas e é sempre abafada pela 

voz do narrador que manifesta seus estágios de pensamento até chegar o momento em que 

nada mais significa e 'se perde' no itinerário da narrativa. A concretização desse seu 

apagamento e posterior desaparecimento sem deixar rastro mais significativo se justifica 

com a entrada em cena do par Blimunda-Baltasar e pelo 'desvio' de foco do narrador para 

se preocupar com a história de amor de ambas as personagens e da história dos excluídos 

dos fatos oficiais. Logo, o silêncio a ela 'imposto' tem por princípio a própria organização 

do enredo; é proposta de seu narrador apenas anotar os fatos históricos e não constituí-los 

enquanto tema a ser resgatado. Se a história assim tratou as mulheres, o narrador apenas 

observa e representa assim a rainha, denotando que, não é o fato de ser mulher pertencente 

a uma classe social elevada que fará dela diferente das outras mulheres. E mais, o estágio de 

subalternas e excluídas da sociedade é mal que não obedece a distinção de classes. Seu 

exílio na narrativa e o cerceamento de sua voz são representações do estágio de segregação 

social do qual padecem as mulheres ao longo da história da humanidade.  

A personagem de D. Maria Ana evidencia a condição das mulheres do seu período. 

Seu silêncio revela a dificuldade, específica das mulheres de então, em produzir em tomar o 

uso do discurso a fim de que respondessem, por exemplo, a suas necessidades expressivas 

emergentes. Ela é o retrato perfeito sobre o modo de vida na Coroa, presa no estágio 

delirante de um rei que busca, a qualquer custo, a soberania, uma ascensão individual. A 

personagem reitera o perfil de Ouroana em História do cerco de Lisboa. No romance, Ouroana 
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é uma mulher moura aprisionada na Galícia pelo cruzado Henrique de Bonn que a 

transforma em concubina levando-a consigo para o cerco de Lisboa. Assim como faz a 

Ouroana, em “que o autor procura explorar e descobrir o que era a mulher nessa época 

longínqua, vislumbrando-a como ser que deve ser necessariamente subjugado porque ela 

está destinada a servir o homem, o qual julga ter o poder legítimo de servir-se dela” 

(ROANI, 2002, p.190), Saramago faz para a construção da personagem de D. Maria Ana. 

Retomando aos movimentos internos da narrativa, percebemos que todas as outras 

personagens da história possuem um correlato promissor: o correlato de D. João é a 

soberania e a fertilidade; o correlato do trio Baltasar-Blimunda-Bartolomeu é por em órbita 

a passarola (cf. OLIVEIRA, 2008). Já a rainha é uma personagem destituída dessa 

característica porque seu correlato – a subvalorização – não tem promissória no meio social 

em que está inserida. E isso também acaba por constituí-la personagem anímica, condenada 

ao silêncio e ao abandono a qualquer curva do itinerário narrativo. 

Seu esvaziamento de obrigações, seu estágio de letargia, o cerceamento de sua voz e 

o controle dos seus atos vão se acumulando de tal forma que levam a rainha a desenvolver 

uma vida oblíqua em relação à vida que leva, que também não pode ser explorada porque 

se dá pela via do sonho e da suas fantasias e constitui-se em segredo guardado à sete 

chaves, não contado sequer para seu confessor. São desejos, sobretudo sexuais que ela, em 

seu silêncio, alimenta para com o cunhado, o infante D. Francisco: 

D. Maria Ana se vê a si própria inclinando-se para o pano santíssimo, 
não se chega a saber se o ia beijar devotamente, porque de repente 
adormece e acha-se dentro do coche, recolhendo-se ao paço noite já 
escura, com a sua guarda de archeiros, e subitamente um homem a 
cavalo, que vem da caça, com quatro criados em mulas, e animais de pêlo 
e pena pendurados dos arções, dentro de redes, rompe o homem em 
direcção ao coche, de espingarda na mão, o cavalo raspando lume nas 
pedras e deitando fumo pelas ventas, e quando como um raio rompe a 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2519 

 

guarda da rainha e chega à estribeira dificilmente sofrendo a montada, 
dá-lhe na cara a luz das tochas, é o infante D. Francisco, de que lugares 
do sono veio ele e por que virá tantas vezes. Espantou-se-lhe o cavalo, 
não podia ter sido outra coisa, com o tropear do coche e dos archeiros 
sobre as pedras da calçada, mas, comparando sonho e sonho, observa a 
rainha que de cada vez chega o infante mais perto, que quererá ele, e ela 
que quererá. (SARAMAGO, 2007, p.32) 

 
 

Os sonhos de D. Maria Ana, repetidos quase que propositadamente, sempre iguais 

e sempre diferentes dos apresentados neste excerto, mas sempre com a mesma 

configuração do primeiro, existem como suporte à sua própria existência medíocre, como 

voz abafada sobre a ausência de um discurso próprio, já que ela é indivíduo inerte, não é 

possuidora sequer de um ponto de vista crítico acerca das circunstâncias mais próximas que 

a rodeiam. Ao se casar com D. João, ela deixa a vida na Áustria, as ocupações com o ócio 

de moça da Corte pelo papel de esposa-mãe-rainha no ambiente da Coroa portuguesa. Seus 

sonhos dão contas de uma existência castrada. São sonhos de princesa à espera de um 

príncipe que lhe resgate da monotonia e lhe retire da ordem cerceadora da qual faz parte 

subserviente. Logo, seus sonhos representam espaços de transcendência, de busca por uma 

vivência não apenas romântica e erótica, mas, sobretudo por uma vivência aventurosa. É a 

capacidade de viver um amor clandestino que, além de lhe despertar forças adormecidas, 

lhe ressignifica sua existência na redoma das repetições.  

Ao mesmo que lhe liberta, são também esses seus sonhos que lhe erguem as 

paredes da prisão psicológica em que vive. O sentimento da culpa que deve ser expurgado 

a qualquer custo seja pelo excesso de confissões de outros pecados (já que suas fantasias 

não são confessáveis) seja pelo excesso de reza a que se submete. A religião funciona como 

instrumento de consolo, ou como os sonhos, espaço de evasão para quem não tem forças 

suficientes de enfrentar a realidade como ela se apresenta, ou ainda como um atestado de 
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incapacidade própria na modificação na ordem das coisas. O fato de ser D. Maria Ana 

portadora de vida em constante estágio de falência, a religião lhe é seu narcótico, capaz de 

trazer a si o recolhimento, o contentamento consigo mesma e com o silenciamento em que 

vive metida. 

A outra D. Maria Ana que aparece no sonho é ela própria; um eco incapaz de ser 

enunciado, já que privada da voz. D. Maria Ana é prisioneira no labirinto do discurso. Sem 

o domínio dessa ordem, não tem o domínio sequer das externalidades que lhe rodeia e faz 

dela incapaz de ocupar outra posição que não a de submissa. É também prisioneira de sua 

imaginação, encoberta que fica boa parte da narrativa pelo cobertor da voz do narrador que 

lhe engendra uma consciência, um modo de ser-estar no mundo. Pela ausência de domínio 

da palavra é escrava fácil da religião. Os sonhos com o cunhado D. Francisco são fantasias 

em que recobram uma necessidade – construída por sob o silêncio – de ser outra, livre; e 

bastará uma simples ameaça para que este castelo de ar desapareça.  

[…] assim fica o infante D. Francisco sozinho em Lisboa, fazendo corte, 
e já começa a urdir a trama e a teia, deitando contas à morte do irmão e à 
sua própria vida, Se desta melancolia, que tão grave atormenta sua 
majestade, não houver remédio, e quiser Deus que tão cedo lhe acabe a 
vida terrenal para mais cedo principiar a eterna, eu poderia, como irmão 
que vem a seguir, portanto de família chegada, cunhado de vossa 
majestade e mui dedicado servidor de vossa beleza e virtude, eu poderia, 
ouso dizer, subir ao trono e, de caminho, ao vosso leito, casando nós em 
boa e canónica forma, que por méritos de homem posso garantir que 
não sou menos que meu irmão, ora essa, Ora essa, que conversa tão 
imprópria de cunhados, el-rei ainda está vivo e, pelo poder das minhas 
preces, se Deus, mas ouve, não morrerá, para maior glória do reino, 
tanto mais que para a conta dos seis filhos que está escrito terei dele, 
ainda faltam três, Porém, vossa majestade sonha comigo quase todas as 
noites, que eu bem sei, É verdade que sonho, são fraquezas de mulher 
guardadas no meu coração e que nem ao confessor confesso, mas pelos 
vistos, vêm ao rosto os sonhos, se assim mos adivinham, Então, 
morrendo meu irmão, casamos, Se esse for o interesse o reino, e se daí 
não vier ofensa a Deus nem dano à minha honra, casaremos, Prouvera 
que ele morra, que eu quero ser rei e dormir com vossa majestade, já 
estou farto de ser infante, Farta estou eu de ser rainha e não posso ser 
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outra coisa, assim como assim, vou rezando para que se salve meu 
marido, não vá ser pior outro que venha, Acha então vossa majestade 
que eu seria pior marido que meu irmão, Maus, são todos homens, a 
diferença só está na maneira de o serem, e com esta sábia e céptica 
sentença se concluiu a conversação em palácio, primeira das muitas com 
que D. Francisco fatigará a rainha, em Belém onde ela agora está, em 
Belas para onde irá com demora, em Lisboa quando enfim for regente, 
em câmaras e quintas discorrendo, a ponto de já não serem os sonhos de 
D. Maria Ana o que antes eram, tão deliciosos em geral, tão 
arrebatadores do espírito tão pungidores do corpo, agora o infante só lhe 
aparece para dizer que quer ser rei, bom proveito lhe fizesse, para isto 
nem vale a pena sonhar, digo-o eu que sou rainha, Adoeceu tão 
gravemente el-rei, morreu o sonho de D. Maria Ana, depois el-rei sarará, 
mas os sonhos da rainha não ressuscitarão. (SARAMAGO, 2007, p.111-
112) 
 

 

Antes de comentar sobre a tomada de voz da rainha – uma das poucas oferecidas 

ao longo do romance – convém voltar àquilo que dizíamos de ser os seus sonhos fuga da 

ordem da qual faz parte. Tanto é verdade isto que, diante, agora, da possibilidade de 

concretização de tais sonhos, ela pondera e se desilude das suas fantasias. O que D. Maria 

Ana sonhava era com uma possibilidade de existência enquanto sujeito e não enquanto 

objeto de desejo e de subserviência de um homem; o que D. Maria Ana sonhava era com o 

poder da palavra, essa que agora, sai “sábia e cética” no diálogo que costura com seu 

cunhado.  

Apesar de não ser portadora de nenhuma característica específica que faça dela 

personagem que sobressaia a malha da narrativa, a rainha não perde, quando de posse da 

palavra, o estágio de ser sensível ao estágio de desordem do mundo que habita, o que 

denota ser sua mobilidade enclausurada não um comando ou escolha sua, mas uma 

dominação externa que lhe cerceia a capacidade de aventurar-se pelo desconhecido, como 

faz, por exemplo, Blimunda. É, sobretudo o estrato social que ela ocupa que lhe impede a 

ideia de vivência plena das possibilidades oferecidas pela a vida a outras pessoas. Este 

diálogo elaborado com seu cunhado resume este seu caráter dramático. Na ânsia de poder 
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deixar de ser o que é para tornar-se outra, a do sonho, ela percebe-se prisioneira da ordem 

em que está inserida. O desejo de D. Francisco é casar-se com ela para deixar de ser 

infante. Ela que tanto alimentara o sonho desse enlace, não consegue prevê a 

impossibilidade de evitar a permanência no 'mesmo' estágio social. O que destrói os sonhos 

de D. Maria Ana não é a desilusão amorosa apenas, mas a impossibilidade de viver um 

Outro.  

O desfecho do diálogo travado com seu cunhado lhe constitui espaço para despir-

se do sonho alimentado desde que chegara a Lisboa. Agora ela já não tem mais com que 

sonhar, nem compor outras personagens de si própria nos sonhos e nem constituir neles 

espaços de liberdade própria. Resta-lhe apenas retomar a vida de rainha. Logo se converte 

em “devota parideira” engendrando seis filhos no total. E torna-se mãe preocupada com os 

filhos. Num curto exemplo de caso, encontramos – noutros dois momentos de fala da 

rainha – dando os últimos conselhos à filha, D. Maria Bárbara, que está para ser entregue a 

D. Fernando, infante de Castela, Espanha: 

  
Olha, minha filha, os homens são sempre uns brutos na primeira noite, 
nas outras também, mas esta é a pior, eles bem nos dizem que vão ter 
muito cuidado, que não vai doer nada, mas depois, credo em cruz, não 
sei o que lhes passa pela cabeça, põem-se a rosnar, a rosnar, como uns 
dogues, salvo seja, e as pobrezinhas de nós não temos mais remédio que 
sofrer-lhes os assaltos até conseguirem os seus fins, ou então ficam em 
pouco, às vezes sucede, e nesse caso devemos rir-nos deles, não há nada 
que mais os ofenda, o melhor é fingir que não demos por nada, porque 
se não for na primeira noite, é na segunda, ou na terceira, do sofrimento 
ninguém nos livra, e agora vou mandar chamar o senhor Scarlatti para 
nos distrair dos horrores desta vida, a música é uma grande consolação, 
minha filha, a oração também, acho que tudo é música, se não é oração 
tudo. (SARAMAGO, 2007, p.298)  

Senhora mãe e rainha minha, aqui estou indo para Espanha, donde não 
voltarei, e em Mafra sei que se constrói um convento por causa de voto 
em que fui parte, e nunca ninguém de cá me levou a vê-lo, há nisto muita 
coisa que não sei entender, Minha filha e futura rainha, não retires ao 
tempo que deve ser de oração o tempo de vãos pensamentos, tais são 
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esses, a real vontade de teu pai e senhor nosso quis que se levantasse o 
convento, a mesma real vontade quer que vás para Espanha e o 
convento não vejas, só a vontade de el-rei prevalece, o resto é nada, 
Então é nada esta infanta que eu sou, nada os homens que vão além, 
nada este coche que nos leva, nada aquele oficial que ali vai à chuva e 
olha para mim, nada, Assim é, minha filha, e quanto mais se for 
prolongado a tua vida, melhor verás que o mundo é como uma grande 
sombra que vai passando para dentro do nosso coração, por isso o 
mundo se torna vazio e o coração não resiste, Oh, minha mãe, que é 
nascer, Nascer é morrer, Maria Bárbara. (SARAMAGO, 2007, p.304-
305) 
 
 

A voz torturada que dá conselhos à filha é a voz de quem é impedida ao seu uso 

porque o poder da fala, assim como a tomada de decisões lhe é castrado, pertence apenas 

ao homem; esta mesma voz torturada é também uma voz que ensaia uma denúncia acerca 

do destino a que estavam submetidas as mulheres de seu estrato social. A voz de D. Maria 

Ana é uma voz emergente para o que ainda era tido como aparente normalidade na relação 

entre homens e mulheres – o abuso de poder viril sobre a subserviência feminina. Ela tenta 

sustentar um discurso que, antes de alertar a filha ou educá-la para bem se portar com o 

marido ou reproduzir uma herança cultural e suas estratégias de fuga da desgraça, tem por 

missão dar consistência a um fato social corriqueiro de vitimização da mulher, já ensaiado 

pelo narrador quando este se põe a contar do abandono de Mariana Vitória que antes fora 

mandada à Corte francesa com então quatro anos para cumprir casamento com Luís XV. 

Nesses termos o discurso de educação comportamental baseado nas tormentas da 

experiência sexual da rainha se inscreve como fundamento para explicação para a 

organização de um mundo de convenções sociais e das normas de regularização do eu-

mulher pelo falo. Pode-se vislumbrar aqui o grau de enigma que representava a experiência 

sexual e sua dimensão de aventura para a mulher. O que se coloca é o esforço e o trabalho 

incansável de tolerância feminina, um trabalho constante que a subjetividade realiza no 
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intuito de camuflar uma fragilidade até certo ponto construída pelo poder desempenhado 

pelo macho. Existe na fala de D. Maria Ana um tom que prima pela economia do desejo e 

pela domesticação do corpo-fêmea a atender as necessidades masculinas e biológicas. 

O percurso silenciado de D. Maria Ana, intercalado por estes três momentos de 

fala, constitui-se pelo tom polifônico, uma vez que contém, no mínimo, mão dupla: uma 

superfície, o enunciado real e uma profundidade, um não-dito, o silenciado. Na leitura dos 

dois últimos excertos é relevante verificar como a mulher vê o outro e como ela vê a si 

própria. Expõe acerca da situação cultural da mulher e reproduz o modo tradicional de ver 

a realidade, reiterando o papel de abnegação de que cabe à mulher o zelo pelo papel de 

submissão e de passividade a fim de manter a ordem. Sua personalidade constitui-se na 

ideia da exclusão, da invisibilidade e da subvalorização, entretanto, pela via oblíqua da 

imagem de pouco preocupada com o que lhe rodeia, a rainha incorpora lances de lucidez 

concretizados nas sentenças profundas que traduzem seu sentimento do mundo.  

Seu percurso encerra duas direções no romance: uma, visa responder a sua própria 

construção no movimento interno da trama textual – por que Saramago se beneficia de um 

narrador irônico que põe a personagem de D. Maria Ana em boa parte da narrativa em 

constantes vias de rebaixamento; já a outra, visa a responder como que esse rebaixamento 

figurado, sobretudo, no silêncio da personagem se constitui em tom de denúncia ao 

comportamento impetrado pelo masculino sobre o feminino. Pelo que fica explícito é que a 

personagem de D. Maria Ana acompanha os tipos femininos da sua geração; é o perfil da 

esposa-rainha exemplar não deixando que o seu comportamento fuja daquilo que se espera 

de uma mulher da sua estirpe. Trata-se de uma personagem de presença silente e silenciada 

que ouve sem responder e sem agir e é comandada por uma voz masculina e dominadora 
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(o narrador). Ao contrário do que acontece a outras personagens mulheres neste romance. 

O caráter de rebaixamento condicionado pelo narrador visa não o rebaixamento do sujeito-

mulher, mas o rebaixamento da classe social que a personagem ocupa. Quando o foco recai 

sobre o sujeito-mulher é ela vista pelo silêncio a que está submetida e, mesmo não 

assumindo nenhum heroísmo pessoal senão o de aceitar e cumprir o papel instituído pela 

sociedade em que vive, ela se constitui em sujeito-emergente no processo de ressignificação 

identitária da mulher. 

Se o Memorial do convento não serve a retratar o cotidiano da alta sociedade, mas dos 

marginalizados e excluídos socialmente, salvos aqui com todos os seus valores que os 

colocam acima de si próprios e da outra classe social, é nessa esteira que se situam os tipos 

femininos mais significativos à trama da narrativa. É bem verdade que as constantes doses 

de rebaixamento operadas pelo narrador para personagens como a de D. Maria Ana, por 

exemplo, não é o suficiente para que seu caráter se perca num traçado caricatural. Mas, a 

'simpatia' que este mesmo narrador nutre pelos membros da plebe chega a fazer deles o 

melhor do romance. Ainda que estes, em vários momentos, façam parte do mesmo 

exercício comportamental dos da alta sociedade, boa parte deles são donos de 

determinadas liberdades ou têm a garantia de uma 'permissividade' que lhes é facultada 

graças à incapacidade que tem o Estado para total 'controle' de seu povo. Incapacidade que 

não deve se confundir com total liberdade.  

 

3 

Sabemos que estamos situados numa época histórica em quem, ao lado da Igreja, o 

Estado exerce um controle sobre seus indivíduos. Fato é a atuação vigorosa de órgãos de 
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repressão como a Inquisição que definem, classificam e tomam medidas de exclusão contra 

diversas categorias de pessoas consideradas perniciosas para a ordem cristã e a moral social, 

entre as quais judeus, cristãos-novos, hereges, feiticeiros, degredados etc. Vive-se num 

período de controle, sobretudo, dos corpos. As mulheres foram, à época, as que mais 

foram vitimizadas: “a ideologia medieval subjacente faz da mulher um ser falso e tentador, 

o melhor aliado do demônio” (LE GOFF, 1989, p.10). É nesse cenário que notamos a 

presença de Sebastiana Maria de Jesus, mãe de Blimunda, entre os cento e quatro 

sentenciados, que vão cada qual vestidos conforme sua sentença, receber as condenações 

em praça pública: 

 
[…] esta sou eu, Sebastiana Maria de Jesus, um quarto de cristã-nova, 
que tenho visões e revelações, mas disseram-me no tribunal que era 
fingimento, que ouço vozes do céu, mas explicaram-me que efeito 
demoníaco, que sei que posso ser santa como os santos o são, ou ainda 
melhor, pois não alcanço diferença entre mim e eles, mas repreenderam-
me de que isso é presunção insuportável e orgulho monstruoso, desafio a 
Deus, aqui vou blasfema herética, temerária, amordaçada para que não 
me ouçam as temeridades, as heresias, e as blasfêmias, condenada a ser 
açoitada em público e a oito aos de degredo no reino de Angola, e tendo 
ouvido as sentenças, as minhas e mais de quem comigo vai nesta 
procissão, não ouvi que se falasse da minha filha […]. (SARAMAGO, 
2007, p.50-51) 

 

Sebastiana ocupa no romance o extrato daquelas mulheres do povo, que por 

viverem boa parte de seu tempo isoladas em casa, cuidando dos filhos, elaboravam elas 

próprias muitas vezes suas técnicas de cura ou de defesa pessoal, tradição que era 

transmitida de geração para geração. É uma mulher que, como aquelas, detém um saber 

próprio sobre as coisas, resultado este da sabedoria popular, mas, sobretudo, das 

experiências empíricas. Esse comportamento lhe é suficiente para ser enquadrada, dentro 

dos regimes jurídicos da época, como praticante da heresia. Isto quer dizer que ela 

colaborava, segundo o entendimento da Inquisição, com interpretações do discurso 
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religioso divergentes das passadas pela instituição religiosa oficial. Ainda que não fosse 

perturbadora da ordem social, era tida como perturbadora da ordem moral, rebelde 

religiosa, o que, no fim de tudo, acabava por dar no mesmo sentido de ameaça à ordem da 

sociedade, e por isso, logo deveria elas ser expulsas do convívio social. 

Ao estudar uma série de processos inquisitórios conservados no estado de Módena, 

Carlo Ginzburg se detém no processo da camponesa Chiara Signori e constata que 'ato de 

feitiçaria' era uma constante na época e todos acreditavam na sua existência empírica, o que 

levava as mulheres suspeitas e/ou acusadas ao isolamento social ou submetidas aos mais 

duros interrogatórios a fim de concordar com as acusações que eram levantadas. Na 

verdade, muitas dessas mulheres eram analfabetas e não estabeleciam uma comunicação 

ajuizada com os inquisidores o que lhes permitiam a manipulação de provas e, na maioria 

das vezes, a condenação de inocentes. Além do que, estamos localizados numa época cuja 

convergência da ortodoxia católica com os rituais pagãos se mostra num estreito limite nas 

crenças dos fiéis. “Numa situação de isolamento, desconforto extremo, miséria absoluta, a 

invocação do demônio poderia se apresentar com a única saída” (GINZBURG, 2007, 

p.34). 

Assim se explica que o possível mistério da prática de heresia ou de feitiçaria por 

parte de Sebastiana não lhe é estranha, mas é algo de seu estágio social, de sua natureza ou, 

como queriam os inquisidores, da “natureza das fêmeas”. O estranhamento para o mistério 

a ponto de ser considerado ato de condenação reitera ainda, além da necessidade de 

preservação de uma ordem e moral católica, a incapacidade que sempre os homens tiveram 

em lidar com tudo aquilo que foge ao controle da razão. Tudo aquilo que se constitui fora 

do corriqueiro idealizado é mistério para o homem. O mistério de Sebastiana não se acha 
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preso apenas a seu suposto caráter de perturbadora da ordem, reside, sim, no nível da 

comunicação. Não se reduz ao seu silêncio, à ausência de discurso, mas na presença de 

manifestação de outra ordem que questiona o sentido da ordem vigente. O seu silêncio 

como o silêncio de D. Maria Ana não está ligado ao ato de calar-se e sim ao ato de 

impossibilidade de compreensão de sua fala.  

Mas, atentemos para essa voz no percurso da narrativa. Uma voz que é velada, 

entreaberta, costurada por sobre o silêncio que lhe é imposto. Que, só quem ouve é o 

leitor. Porque quem passa por ela naquele corredor de condenados só consegue lhe vê 

mutilada da língua pela mordaça que leva à boca. O discurso de Sebastiana não é um 

discurso de defesa, nem um discurso sobre si. O que ela busca é oferecer uma visão de seu 

drama sem fazer quaisquer conjecturas a respeito e, ao mesmo tempo compor um discurso 

materno de proteção e guarda da filha. Aliás, é esse medo de que a filha, 'herdeira' direta do 

seu poder, venha, logo mais tarde, tornar-se presa da Inquisição o que vem numa primeira 

leitura dessa sua voz.  

Socialmente privada da palavra, não é a voz de personagem que ela aqui ocupa, mas 

a voz de narradora, testemunha viva do seu drama, da composição e desenvolvimento da 

cena. Um discurso de defesa e um discurso sobre si estão aí na ordem do interdito, do 

silenciamento. É por sob o tecido da voz de narradora que ela expõe suas acusações e sua 

condenação e, tamanho é a sua inocência, que ainda sustenta aquilo que a Inquisição vê 

como heresia. Sebastiana traz consigo uma pureza humana e uma inocência das coisas que 

se confunde com ela própria. Apesar do mal que lhe fazem, não consegue sentir ódio ou 

rancor de ninguém. Talvez porque, além de pura e inocente, seja a única desse romance 

que ainda acredita numa redenção humana. No instante em que ela se apropria da narrativa 
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externando seu olhar para aquilo que está ao seu redor e para o que está sendo acusada, 

aquilo que ela questiona são as formações institucionalizadas, promovendo uma reflexão 

sobre a história do longo silenciamento a qual foram condenadas as mulheres. É uma voz 

documental que se institui como um espaço de resistência contra as formas simbólicas e 

ideológicas de castração longamente processadas pela ordem dominante. A linguagem 

amordaçada não reflete os sistemas opressivos, é antes o resultado deles. Daí a necessidade 

de fundar outra ordem discursiva que virá por uma sintaxe do gesto, que subverta a ordem 

da mordaça. 

Essa sua exposição como narradora traz consigo outro corredor de vozes. Fora do 

silêncio imposto pela mordaça e pela condenação, Sebastiana ressuscita a palavra daquelas 

outras mulheres, que por serem mulheres, e como elas, serem acusadas de heresia, foram 

vítimas do poder da Inquisição. Sua personagem é coletiva. Sua fala é uma fala social. 

Inaugura também, pelo tom da amargura e vidência, o itinerário de dor que virão ter os 

demais viventes marginalizados, homens e mulheres, no decorrer da trama da narrativa.  

Privada da palavra, ela, como fizeram, no seu tempo, outras mulheres, funda outra 

linguagem, outro modo de acesso à comunicação. É uma linguagem composta de uma 

morfologia da intuição e uma sintaxe do olhar. 

 
[…] onde estará, onde estás Blimunda, se não foste presa depois de mim, 
aqui hás-de vir saber da mãe, e eu te verei se no meio dessa multidão 
estiveres, que só para te ver quero agora os olhos, a boca me 
amordaçaram, não os olhos, olhos que não te viram coração que sente e 
sentiu ó coração meu, salta-me no peito se Blimunda aí estiver, entre 
aquela gente que está cuspindo para mim e atirando cascas de melancia e 
imundícies, ai como estão enganados, só eu sei que todos poderiam ser 
santos, assim o quisessem, e não posso gritá-lo, enfim o peito me deu 
sinal, gemeu profundamente o coração, vou ver Blimunda, vou vê-la, ai, 
ali está, Blimunda, Blimunda, Blimunda, filha minha, e já me viu, e não 
pode falar, tem de fingir que não me conhece ou me despreza, mãe 
feiticeira e marrana ainda que apenas um quarto, já me viu, e ao lado dela 
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está o padre Bartolomeu Lourenço, não fales, Blimunda, olha só, olha 
com esses teus olhos que tudo são capazes de ver, e aquele homem quem 
será, tão alto, que está perto de Blimunda e não sabe, ai não sabe não, 
quem é ele, donde vem, que vai ser deles, poder meu, pelas roupas 
soldado, pelo rosto castigado, pelo pulso cortado, adeus Blimunda que 
não te verei mais […] (SARAMAGO, 2007, p.51) 

 
A nova linguagem elaborada pela mãe de Blimunda é um gesto imagético que deve 

ser lido e entendido pela mesma ordem morfológica e sintática que a compõe. A fala chega-

nos à escuta pela superfície da narrativa. No interior da cena elaboram-se outros signos que 

comportam o invólucro sonoro da voz. A travessia temática que esse discurso narrativo 

constrói se dá pela opacidade do signo linguístico. É via de mão dupla, como as palavras da 

fala de D. Maria Ana. As desse excerto introduzem os elementos impulsionadores do 

universo ficcional que será narrado no Memorial, ao mesmo tempo em que dispõem uma 

ordem 'mística' feminina. 

A palavra de Sebastiana é o olhar, gesto não amordaçado. O olhar, diferentemente 

da palavra, anuncia e toca todos os domínios internos e externos do sujeito. É um olhar 

que persevera, recupera a força primitiva do instinto. O olhar de Sebastiana é uma condição 

comunicativa, uma possibilidade do dizer, uma manifestação da sensibilidade corpórea, que 

ao mesmo tempo em que apresenta os sinais de sentido de si própria, revela suas 

expressões acerca do mundo. No primeiro caso, o olhar é expressão e, no segundo 

representação e ambos as manifestações de um código cifrado só decodificado por através 

do pacto de silêncio costurado entre mãe e filha.  

O silêncio aberto entre Sebastiana e Blimunda instaura significações e imagens que 

se desdobram ao infinito a ponto de se perderem; pela impossibilidade de dizer, inscreve as 

duas personagens num círculo de devaneio que as conduzem a encontrarem-se com as 
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imagens de si próprias. Dizer da identidade de Sebastiana é interdito. A impotência da 

palavra amordaçada lhe reduz a uma personagem natimorta.  

Da leva de mulheres que povoam e constituem os papéis secundários no Memorial 

do convento ainda restam, da Corte, D. Maria Bárbara, filha de D. Maria Ana e de D. João V, 

e da plebe, Inês Antónia, irmã única de Baltasar, e Marta Maria, sua mãe. Todas elas não 

representam mais que o drama vivenciado pelas duas figuras que mais sobressaem de seus 

extratos sociais, o de D. Maria Ana e o de Sebastiana Maria de Jesus, respectivamente. São 

mulheres que vivem à ordem de seus homens ou a eles designada – como é o caso da 

infanta – e que se movem apenas no seu curto espaço doméstico; são mulheres marcadas 

por grandes perdas, grandes desilusões, mistério e encobertas pelo silenciamento de seu 

tempo. Basta que se cite, para o caso, a vida de Inês Antónia. Ela já se apresenta no 

romance casada e mãe de dois filhos, dos quais somente “o mais velho vingará porque ao 

outro hão de levá-lo as bexigas” (SARAMAGO, 2007, p.103); depois disso, levará uma vida 

tão somente para proteger o único filho da morte. Mais tarde, ela também perderá seu 

marido num acidente durante a construção do convento de Mafra fazendo-lhe viúva calada 

e resignada.  

Entretanto, estágios de resignação de curta mobilidade das personas femininas, como 

Inês Antónia, não as reduzem à perfis anacrônicos e desbotados na trama da narrativa. 

Basta reconhecer que a roteirização desse comportamento de clausura a que estão 

submetidas é resultado do espaço social exíguo que as mulheres, à época, estavam 

reduzidas. Noutro ângulo iremos reparar que o que busca Saramago com tais 

representações é uma aproximação do estrato social ocupado por essas mulheres a fim de 

perscrutar que a ordem ocupada por elas não se resume a uma via de mão única, mas abre-
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se num leque de possibilidades e posturas sociais de cada grupo social. Por esse 

comportamento, o romance de José Saramago nos oferece a possibilidade de um retrato 

ficcional da época ao mesmo tempo em que dispõe tipos identitários e os problematiza, 

seja pelo traço irônico com que pinta D. Maria Ana, seja pelo traço de grandiosidade com 

que engendra os tipos do povo.  

 

4 

Apesar de ser o narrador em Memorial do convento o 'todo' da obra – nada lhe escapa: 

ele sentencia, segue ou inventa provérbios, dialoga consigo próprio, 'manipula' as 

personagens ou apaga-se diante delas, ironiza, assume-se, antecipa e compromete-se, 

domina e autolimita-se, descreve – ele se coloca como a grande personagem-voz ao lado 

das outras personagens, ora interna ora externa ao tempo em que ocupa destituindo a 

ordem absoluta da relação narrador-personagem. Isto é, o narrador, nesse romance, ocupa 

um movimento duplo do tempo da narrativa: analéptico, voltando-se para o passado ou 

proléptico, apontando para um futuro. (DEL PINO, 1999). Corroborando-nos o próprio 

Saramago: “O meu narrador adota todos os pontos de vista possíveis, pode estar em todos 

os lugares e, sobretudo habita em todo o tempo” (2010, p.221). Assim, o 

multiperspectismo é a forma narrativa utilizada por José Saramago para dar forma a 

dialética social; como existe contradição por todos os lados que o olhar do narrador se 

dirige, esse seu posicionamento e comportamento na ordem da narrativa faz com que ele 

não se contente com os convencionalismos do universo externo ao personagem e adote 

vários pontos de vista em torno dos objetos, o que decerto lhe permite a composição, não 

necessariamente de tipos, mas de sujeitos em si multifacetados. A recusa pelo ponto de 
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vista único faz da matéria narrada forma que abarque em suas fronteiras um número 

significativo de possibilidades do real e dá dinâmica ao texto. Retomando Oliveira Neto 

(2010) quando comentando do narrador em Levantado do chão, o narrador saramaguiano está 

para aquele narrador primitivo do qual nos fala Benjamin (1985), interessado tão-somente 

no registro da cena (dinâmica) e da voz de seus atores sem se preocupar com a aderência 

do material coletado às margens de um puro-em-si ou de uma estetização esterilizada, 

fechada em todas suas fissuras, fendas e aberturas, contrapondo-se a perfeição clássica. 

O trabalho condicionado na elaboração das personagens dá conta da necessidade 

de captar os vários modelos de representações assentes no repertório social em que se dá a 

trama do romance. Ao concentrar seu foco no ambiente de silenciamento das mulheres, 

por exemplo, o narrador institui esse ambiente como materialidade passível de subversão 

pela protagonista. A protagonista engendra, por exemplo, pela via contrária dos fatos, 

possibilidades de um relacionamento genérico com a ordem social fundado em bases 

igualitárias, respeitando as especificidades de cada um, quando numa outra conjuntura da 

narrativa os sujeitos estão submetidos a uma ordem cuja impossibilidade de movimentação 

dada pela resignação à ordem dominante é elemento comum.  

A sua decisão pelo homem que lhe convém, a sua destituição de um ambiente 

fechado, o lar, pelos espaços abertos, os jogos eróticos e sexuais desenvolvidos com o 

companheiro, a não consolidação da maternidade como necessidade, a grande empreitada 

de laboração da máquina de voar, a participação no voo, a vacância depois da perda do 

companheiro, a morte do frade, tudo isso firma a construção de uma identidade 

multifacetada e um percurso árduo na desconstrução dos conceitos tradicionais a fim de 

um redesenho de si e do outro. A identidade, então, se apresenta como elemento 
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construído nas intermitências de uma leva de fatores, tanto externo como internos do 

sujeito. A tarefa do narrador é, parafraseando Bauman (2005), a de um bricoleur, que 

constrói tendo em mãos certa quantidade de materiais. A identidade é processo. Não se 

trata apenas de um somatório dos fatores externos e internos, mas implica uma 

metabolização que só vai ocorrer após um período de latência, numa espécie de mergulho 

no eu-interior (ZINANI, 2006); processo que nesse romance é representado no instante de 

vacância da protagonista.  

O período de latência é o necessário para o convívio e/ou conhecimento dos dois 

pólos que regem a condição humana. É preciso conhecê-los para saber a adequação de 

cada um no tempo oportuno. Nesse romance, o seu narrador engendra um feminino que 

tem uma consciência histórica e um olhar aguçado para a coletividade – elemento que será 

posto a prova no Ensaio sobre a cegueira. Essa consciência histórica é perpassada por uma 

rede de materiais míticos e de elementos simbólicos, que necessitam uns de serem 

quebrados e outros de serem ressignificados a fim de comporem os traços da formação da 

sua personalidade. Já essa consciência coletiva é perpassada pela retomada de uma série de 

valores que, sobretudo respeitem a ordem das diferenças. E, logo, ambos se constituem 

como formações dialéticas a fim de, no instante em que produza uma ressignificação 

identitária, produza também uma mudança social.  

 

5 

As mulheres presentificadas em Memorial do convento denunciam, cada qual pelo 

modo como se relacionam com o material social histórico e cultural em que estão situadas, 

umas com as limitações que o modelo androcêntrico lhe impõe, outras à revelia desse 
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convencionalismo social, para a constituição de uma identidade possível. Reside nelas, 

sujeitos habitados por seres múltiplos, que, apropriados do sistema no qual estão inseridas, 

estabelecem, se transformam, e, de sua própria parte, revelam a sua identidade e a sua 

diferença. O trabalho desse texto saramaguiano está, então, em compor um painel, partindo 

da configuração de um diálogo entre diversos modos de ser-estar-sujeito, transmutados na 

diversidade estilística com que esta escrita é engendrada; tem nisso o intuito de oferecer 

uma unidade inteligível para ordem plural, desfazendo das associações fixas, da 

unilateralidade dos modos de ser-ler a história. Através dessas realidades inventadas, 

Saramago busca, na construção das suas personas femininas, uma tentativa de representação 

do modo com a mulher se insere na sociedade e da sua capacidade frente a esses aparelhos 

sociais. Ao explicitar o processo de marginalização e silenciamento impetrados contra a 

mulher no período do D. João V, Saramago procura, no seu estilo auto-reflexivo, 

engendrado numa protagonista que subverte a ordem padrão, as bases para construção de 

uma ordem aberta à possibilidades de instituir outros modelos de relações dos sujeitos de 

si-para-si e de si-para-o-outro.  

As identidades femininas que habitam Memorial do convento estão na ordem das novas 

possibilidades de existência. Pela importância dos feitos e das atitudes da protagonista, 

pelos perfis indivisos, rostos e corpos sombrios, vozes silenciadas das personagens 

secundárias, retomam-se presenças, o passado para um futuro, exemplos de vida a ser 

repensados. As figuras femininas neste romance existem, portanto, não para retificar a 

ordem imposta pelo poder patriarcal, mas, ao contrário, para desconstruí-la, para inverter 

os papéis que a cultura falocêntrica atribui às mulheres, fazendo nascer, dessa forma, uma 

nova identidade feminina. Reside nelas o caráter de rever e repensar os aparelhos sociais e 
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as produções identitárias engendradas por esses aparelhos. São identidades em 

continuidade e ruptura. Identidades ausentes. Identidades silenciadas. Identidades 

históricas.  
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IMAGENS DECADENTES NA LITERATURA DE ANTÓNIO PATRÍCIO 

 

Priscila Lira 1 

Orientador: Prof. Otávio Rios 2 

 

 

Viver é ir morrendo a beijar a luz. 

António Patrício 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A produção literária portuguesa de fim do século XIX para início do século XX nos 

deixou de herança escritores como Eça de Queirós, Raul Brandão e Fernando Pessoa; em meio 

ao grande número de autores que se pode citar dessa época, destaca-se também António 

Patrício, cujas obras entrecruzam-se nas correntes literárias decadentista, simbolista e 

saudosista, e seu legado se divide em dois livros de poemas e cinco peças teatrais, além do livro 

de contos Serão Inquieto. Cabe ressaltar que a visível diferença no número de publicações entre 

os gêneros teatral, lírico e narrativo aponta não só para uma preferência do autor pela 

produção dramática, mas também para um infiltramento de características teatrais em toda sua 

obra. Em seu conto “Diálogo com uma Águia”, já no título, percebemos que pode haver 

tendência para a dramatização, o que se confirma na estruturação do conto, feita em tom 

dialogal. Em “Suze”, outro conto, podemos notar o nível de expressividade do narrador, que 

escreve como se falasse a um público. 

                                                           
1 Aluna do 4° período de graduação em Letras da UEA – Orientanda de Iniciação Científica (PAIC), 
com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). 
2 Professor Assistente de Literatura Portuguesa da UEA. 
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 Em ambos os textos, permeados pela estética literária decadentista, há a representação 

da realidade vista por parte dos intelectuais da época, que estavam desacreditados das 

promessas de progresso surgidas no seio do positivismo e demais correntes científicas e 

filosóficas. Nos contos em tela são encontradas características que apontam para os 

sentimentos finisseculares de angústia e desesperança, como: a) o dandismo presente nas 

personagens solitárias e repletas de elegância e arrogância; b) o pessimismo encontrado nos 

textos por meio de referências a Nietzsche ou da infelicidade inevitável da cocotte. 

 O presente artigo integra o projeto de pesquisa “Estéticas finisseculares: teoria, crítica e 

recepeção”, que tem como objetivo traçar um painel do sentimento crepuscular em Portugal e 

analisar a forma com a qual essa atmosfera foi transposta para a literatura decadentista. Antes 

da leitura dos textos escolhidos, define-se as noções de decadentismo e decadência, mostrando 

que o primeiro é uma proposta literária resultante do sentimento crepuscular do fim-de-século, 

ou, como diz José Carlos Seabra Pereira (1995, p. 65); “o desgarro agônico de quem está ainda 

emparedado dentro dum paradigma de que desgosta”; enquanto que a decadência é, no juízo 

de Matei Calinescu (1999, p. 37): “muito mais antiga, e provavelmente tão antiga quanto o 

próprio homem”.  Apesar da diferença contextual e histórica dos termos, veremos que o 

sentimento de ruína existe em ambos.  

Enquanto no percurso de algumas civilizações temos um declínio que fez o passar do 

tempo se tornar um temor constante das sociedades, nos fins do século XIX o que se 

configurava era uma decadência espiritual. De acordo com o filósofo Eduardo Lourenço 

(1993, p. 317), havia um profundo sentimento de cansaço, de frustração e de desilusão que foi 
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transposto para as artes desse período. Os três ensaístas guiam teoricamente o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 O artigo organiza-se em três sessões, a saber: a) noções de decadência, sua definição e 

causas; associação do sentimento de decadência do fim de século à estética decadentista e, 

posteriormente, a apresentação dos dois contos de penhor decadente a serem estudados; b) 

análise propriamente dita da estética literária, permitindo a leitura crítica dos contos escolhidos, 

evidenciando, no corpo do texto, como esses traços se figuram dentro das obras, sobretudo 

por meio das seguintes características: dandismo e pessimismo.  

  

PRECEITOS DO DECADENTISMO FINISSECULAR 

  

 Decadência e decadentismo estão permeadas pela mesma noção de declínio, porém 

surgiram em diferentes contextos históricos que as levam a possuir características que separam 

suas significações e usos. Enquanto decadentismo é uma estética literária resultante do 

sentimento de angústia presente no fim de século, decadência pode ser usada para representar 

o estado de uma sociedade em vários períodos da história.  

 Para entendermos o decadentismo devemos encontrar no sentimento de decadência, 

características que se igualam e que se diferenciam da atmosfera e da estética literária 

finissecular. Não é, por conseguinte, possível entender a proposta artística sem percebê-la 

dentro do que se pode designar por temor ao fim-do-século. 

Enquanto o século XIX presenciava o advento da ciência, a crença na ordem e 

progresso, o crescimento das cidades e a consolidação de uma civilização evoluída, intelectuais 
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europeus pensavam em um fim de século não tão próspero como estava sendo dito. Se por um 

lado havia tamanho desenvolvimento, também se podia notar que a desigualdade e a 

marginalização da maior parte da população continuava gerando os “vencidos” (Benjamim, 

1995). A percepção intelectualizada de que o positivismo falhou será a fonte para o aflorar da 

sensação de ruína finissecular.  

O valor de decadência acompanha diversos momentos da história e apresenta-se como 

um temor constante desde o princípio da humanidade, como nos mostra Matei Calinescu 

(1999, p. 137): 

 
se o substantivo latino decadentia, do qual derivam palavras relacionadas nas 
modernas línguas europeias (decadence em inglês, décadence em francês, 
decadenzia em Italiano, Dekadenz em Alemão, etc.), não foi usado antes da 
Idade Média, a própria idéia de decadência é muito mais antiga, e 
provavelmente tão antiga quanto o próprio homem. O mito da decadência 
era conhecido, sob uma forma ou outra, de quase todos os povos antigos. A 
destrutividade do tempo e a fatalidade do declínio estão entre os mais 
relevantes motivos de todas as tradições mítico-religiosas [...]. 
 

 Pensamos então, que a decadência não está presente apenas no imaginário das 

civilizações, mas passou a ser temida justamente por se encontrar no ciclo vital de todo ser 

humano e ter-se tornado inevitável no percurso de algumas sociedades. Essa “fatalidade do 

declínio” associa-se à apreensão do homem em relação à passagem do tempo, que gera uma 

sensação de que estamos sempre indo em direção ao fim. Porém, esse é um fim menos fruto 

de sensações e teorias como acontece com o decadentismo. A crise e o fim do Império 

Romano, assim como as profecias cristãs de fim do mundo falam sobre um fim material, fatos 

que marcam, na história da humanidade, o preceito de decadência como fato consumado, 

muitas vezes datável e passível de uma análise estruturada. 
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Esse declínio estrutural também está presente em momentos da história portuguesa. 

Sabe-se que no início do século XIX, Portugal é invadido por tropas francesas e espanholas, o 

que leva Dom João e sua corte a partir em direção ao Brasil. A seguir, a metrópole vê extirpar-

se do império ultramarina sua colônia mais importante, fato que marcou a memória nacional, 

ferida aberta no seio de uma monarquia que, lentamente, agoniza. Essa decadência, assim 

como outras crises pelas quais Portugal passou, como os 41 anos de governo salazarista, 

elucida a presença da decadência na história das civilizações, Contudo, os acontecimentos 

históricos e políticos não devem ser confundidos com o decadentismo finissecular, embora se 

possa dizer que deste recebe algum direcionamento. 

Nos fins do século XIX, encontramos um profundo sentimento de desgosto com o 

caminho que está sendo tomado pela humanidade, impressão que se limitava ao pensamento 

intelectual da época que ia contra às correntes cientificistas e positivistas, marcas daquele 

tempo. Eça de Queirós, em “A Decadência do Riso”, defende que as razões da melancolia 

finissecular eram justamente o excesso de desenvolvimento do homem: “Eu penso que o riso 

acabou – porque a humanidade entristeceu. E entristeceu – por causa da sua imensa 

civilização” (Queirós. s/d. p.223). O excesso de civilização citado por Eça, causou tal tristeza 

não por mudar os rumos do mundo ocidental, mas por não ter chegado a todas as esferas da 

população e ter desvalorizado a individualidade ao mesmo tempo em que tornava o homem 

cada vez mais só e mais um elemento na maquinaria do mundo. 

Se por um lado, o século XIX trouxe consigo uma revolução técnico-científica 

grandiosa, por outro, as esperanças de um mundo melhor onde as chagas da humanidade 
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seriam curadas não foram concretizadas. Tal decepção levou a intelectualidade a sentir que não 

havia mais esperanças, que o mundo estava perdido, que chegava o fim dos tempos: 

  

Há cem anos, fin de siècle não era uma simples e óbvia constatação 
cronológica, como todos os séculos anteriores a podiam ter feito, sem que 
tal ideia tivesse sido imaginada. Fin de siècle, se não significava fim do mundo, 
exprimia para uma parte significativa da <<intelligentsia>> europeia de 
então – e da que repercutia noutros continentes - um sentido de cansaço, de 
frustração, de decadência e, sobretudo, de desilusão (Lourenço, 1993, p. 317). 

  

 Será essa a decadência encontrada nas propostas literárias de alguns autores do fim do 

século XIX e início do século XX. A descrença com a sociedade gerava um vácuo aos pés de 

quem não tinha mais em que depositar esperanças ou em quem se apoiar para seguir em frente. 

Em meio a essa solidão surge a necessidade de expressar os sentimentos que tanto afligiam os 

intelectuais e a escrita decadente nasce como um grito de socorro em meio ao cansaço 

resultante da euforia causada pelas promessas de mudança. Não havia outra forma de 

sobreviver ao fim que não fosse a denúncia, como dito por Eduardo Lourenço (1993, p. 320-

321): 

 

[...] esses tempos eram tão originais que não podiam ainda ser vividos senão 
negativamente, pela fuga ao que neles emergia, isto é, o primeiro esboço de 
uma sociedade de massas, cuja simples visão provocava uma espécie de 
náusea, ao mesmo tempo social, política, espiritual para os que apercebiam 
essa emergência como o anúncio da morte do indivíduo. 

  

A indignação com um tempo em que a vida servia simplesmente como uma espécie de 

engrenagem para o funcionamento de uma máquina e em que a individualidade tornava-se 

cada vez menos valorizada motivou a produção de uma literatura crepuscular, que mostrou um 

mundo em ruínas onde suas personagens transitam entre a vida e a morte e andam de mãos 
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dadas com a solidão. A literatura decadentista nasce para sujeitar a realidade a uma 

interpretação de quem enxergava além dos discursos de progresso, como afirma José Carlos 

Seabra Pereira (1995, p. 65): 

 

o Decadentismo não é o regresso da revolta positiva do Romantismo, mas o 
desgarro agônico de quem está ainda emparedado dentro dum paradigma de 
que desgosta. Por isso, muitas das suas características se conectam com o 
ímpeto de sujeitar o real – tal como era dado na visão positivista – a uma 
desconstrução operada pela estranheza de representação impressionista e da 
transfiguração expressionista. 

 

  Se há seres cadavéricos na literatura decadente, lugares grotescos ou sombrios, essas 

imagens resultam da crítica ao que se estava sentindo. Com o pensamento pragmatista e o 

senso comum cada vez mais presentes na sociedade, o indivíduo torna-se menos importante e 

percebe que está só em meio a uma multidão amorfa e também solitária: 

 

o profundo sentimento de angústia – de desconcerto e de descompasso -, do 
qual está embebido o período finissecular, logo ganhou forma nas artes 
plásticas e na literatura, traduzindo, em certa medida, o modo de sentir a vida 
nas grandes metrópoles europeias (Paris, Londres e Berlim) e, em menor 
intensidade, nas cidades da periferia da Europa, como Lisboa e Coimbra 
(Rios, 2008, p. 160). 

 

 Portugal teve sua contribuição com a estética literária finissecular, sendo António 

Patrício um de seus expoentes. Suas obras são formadas por imagens que constroem uma 

literatura onde vida e morte coexistem. Assim como fazer parte de um mundo em que não se 

tinha mais esperança, era uma espécie de morte em vida, suas personagens são como cadáveres 

que erram pelo mundo em busca de um sentido ou lamentando a falta deste. 

 Em Diálogo com uma Águia, o narrador que surge como um ser solitário, porém satisfeito 

com seu modo de vida, é convencido por uma ave de que a humanidade não tem mais 
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salvação. António Patrício, além do pessimismo que envolve todo o seu texto, faz citações 

diretas a Nietzsche, filósofo bastante apreciado por seu niilismo e fez estudos sobre a 

decadência e a ação desta sobre o homem. Cabe ressaltar que Nietzsche é citado pela Águia 

(personagem ou alegoria), o que além de reforçar o sentimento de descompasso, revela a 

erudição do animal, que viveu grande parte da sua vida em meio à sociedade. 

 Por sua vez, em Suze, o narrador melancólico e desesperado conta sua história com 

uma cortesã, já morta, que não era como uma prostituta comum. A protagonista é uma espécie 

de dândi feminino, seus gestos, suas atitudes, seu vestuário são de uma elegância que encobrem 

a verdadeira realidade da cocotte e sua arrogância e indiferença disfarçam a solidão e mesmo o 

anúncio da morte. 

 

FIGURAÇÕES DA DECADÊNCIA 

 

É possível encontrar nos contos a forma com a qual o dandismo das personagens se 

envolve e se confunde com o pessimismo de seres que fingem não se importar com o mundo e 

mesmo com a sua própria existência, mas que, em verdade, sentem-se desesperados ao 

encontrar a solidão e perder a identidade em meio a um mundo em ruínas. 

No conto “Suze”, a cocotte é descrita como possuidora de uma classe e requinte 

incomuns entre as cortesãs; é artificial em seu modo de andar e porta-se como alguém 

superior. Seu ar blasé é acentuado pela pouca importância dada a coisas aparentemente 

irrelevantes, uma vez que, para Suze, tudo são detalhes. Porém, ao se tratar de beleza, mesmo 

não perdendo seu tom indiferente, demonstrava atribuir real atenção, como se percebe no 
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fragmento: “[...] a Suzanne era finíssima, e se tolerava o conde é porque não via melhor e 

porque, enfim, o Amieiro não o vestia mal” (Patrício, 1995, p. 73). A personagem mostra-nos 

que sua postura aproxima-se mais com a proposta do dândi que com o comportamento da 

cortesã. 

O dandismo, como nos lembra Ana Cristina Correa Gil (1996, p. 11) é “o artifício e o 

luxo como uma arte de viver”. O culto à beleza e à artificialidade, a excentricidade, o vestir 

rebuscado estão presentes nessa mulher de forma explícita; negar seu dandismo é negar sua 

existência. Como um dândi feminino, a personagem parece existir para “cultivar a idéia do 

belo” e “satisfazer suas paixões, de sentir e de pensar” (Baudelaire, 2002 , p. 41). Suze anda, 

pensa e age como um dândi: 

 

De começo podiam julgá-la artificial, tão estilizada era a tua graça, tanto o 
teu requinte parecia consciente e erudito, traindo-se em tudo: no andar 
elástico, no dandismo sóbrio, e até no ruge-ruge da sua voz de alcova e 
confidência. Mas não: viam-na mal. Ela era assim sem esforço, 
naturalmente: ela nascera uma obra de arte (Patrício, 1995, p. 78). 

 

  A artificialidade de Suze chama atenção para algo que não é sua condição social. A 

decadência (moral) de ser uma prostituta e a solidão (espiritual) resultante de sua profissão são 

escondidas por sua aparência e por seus modos. Processo semelhante é presente no “Diálogo 

com uma Águia”, em que a ave, com seu ar arrogante e alegando alta estirpe, busca mostrar 

que a ruína física (velhice) não reflete sua verdadeira identidade, como obeservamos no trecho 

a seguir: 

 

 Eu então requintei-me de pedantismo e perguntei-lhe a rir de que alta 
estirpe, de que águias reais, de que família, ela veio a cair nesse poleiro [...] 
Sacudiu as longas asas poeirentas e com uma voz de sono começou: -D’alta 
estirpe, sim, duma família de águias antiqüíssima (Patrício, 1995, p. 16). 
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 A águia encontrada pelo narrador habitava um poleiro sujo e seu estado físico era 

deplorável. Ainda assim, a ave apresenta-se como superior ao homem com quem conversa: 

“Não era o impossível realizado dessa carcaça d´águia a falar alto, a falar como eu, que me 

empedrava nem sequer o estranhei naquele instante; mas o dolorosíssimo com que ela me 

chamou isso aí fora” (Patrício,1995, p.16). Essa atitude superior também contribui para a 

lapidação da figura de dândi, que não deve jamais se mostrar como ser que sofre ou que é 

inferior, tal como afirma Baudelaire (2002, p. 41): “Um dandy pode ser um homem sofredor; 

mas, nesse último caso, sorrirá como Lacedemónio sorriu quando foi mordido pela raposa.” O 

sofrimento do um dândi não pode fazer parte de sua imagem. Mesmo visível a situação da 

águia, a personagem age como se nada a afetasse da mesma forma que a cocotte quando anuncia 

sua doença parece não se preocupar com o estado de saúde, mostra-se mais interessada com o 

animal de estimação (a gata) que estava a amar um gato do terceiro andar: 

 

na última (carta) contava ela com uma coragem simples, como o mais fútil 
incidente, que ia entrar prò hospital pra ser operada. Anuciava-me isto 
entre o projeto de vestido gris-taupe, que iria bem à sua tinta de viciosa 
pálida, e uma chuva de detalhes sobre a gata, a amar com romance e com 
luxúria um gato magro do terceiro andar (Patrício, 1995,  p. 71). 

 

Suze, doente, age exatamente da forma com a qual sempre agiu, dando mais 

importância à beleza dos gatos que à possibilidade da morte. Porém, como vimos no decorrer, 

as personagens usam artifícios para mascarar a ruína, atitudes próprias ao dândi, ao mesmo 

tempo em que é conhecedor da sociedade, é solitário, fruto de um fim-de-século em que, nas 

palavras de Ana Cristina Correa Gil (1996, p. 18):  
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a solidão provocada pelo afastamento do meio social [...] revela uma 
hiperconsciência dolorosa num fim-de-século marcado pela decadência e o 
pessimismo. Face ao desabar de crenças religiosas e políticas, o dândi 
procura a sua própria identidade; ele é um sujeito dilacerado em constante 
deambulação, que vive simultaneamente dentro da sociedade e à margem 
dela... 

 

 As personagens de António Patrício são solitárias. Suze continuava a ser uma prostituta 

sem ter a quem se apoiar em sua vida e no momento de sua morte. A imagem que o outro 

tinha sobre esta mostra que ninguém realmente a conhecia e o narrador, que parece entender 

Suze, não pôde aproximar-se verdadeiramente de sua amada. Já a águia cansada e 

desesperançada, não possui família e não vive verdadeiramente entre os homens. Além disso, 

convence o narrador de que ambos estão sozinhos e que o mundo está perdido. 

 O dandismo nasce dentro dessa realidade como uma espécie de escape, o que também 

ocorre na realidade finissecular, observando a sensação de ruína sentida pelos intelectuais, 

presente, como vimos nos personagens de uma estética decadente, revelando o que Seabra 

Pereira chamou de “encruzilhada do fim-de-século”. 

 A decadência traz consigo certo pessimismo que em vez de rebaixar as personagens, 

acaba por atribui-las um certo poder de sedução com seu interlocutor. Suze atrai homens e a 

Águia o narrador. A forma com a qual o pessimismo é usado nos contos é um instrumento dos 

personagens, feito para transmitir a ruína e ao mesmo tempo fazê-la parecer tentadora: 

 

Para Nietzsche, a estratégia da decadência é tipicamente a do mentiroso que 
engana ao imitar a verdade e ao fazer as suas mentiras ainda mais credíveis 
do que a própria verdade. Destarde no seu ódio pela vida, nas mascaradas 
decadentes como forma de admiração por uma vida superior, e por causa da 
sua mestria na arte da sedução, ela é capaz de fazer a fraqueza parecer-ser 
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com a força, a exaustão com plenitude, a cobardia com coragem. A 
Decadência é mais perigosa porque ela sempre se mascara como seu oposto 
(Calinescu, 1999, p. 161). 

 

 É justamente o que ocorre com as personagens de Patrício: usam o pessimismo em seu 

favor mascarando o estado do eu para o outro. Quando o narrador diz querer tirá-la do poleiro 

imundo onde vive e dar-lhe a oportunidade de retornar à família, a águia responde: “Eu?!...Sair 

deste poleiro, da gaiola? Não sou doida varrida por enquanto. Sair da minha casa, do conforto, 

p’rá incerteza da noite, p’ró mistério?... Sou uma águia mas vivi entre homens. Já estou 

civilizada, meu senhor...”(Patrício, 1995, p. 28). A ave sugere que sua atual condição é melhor 

que a liberdade, mesmo estando experimentando um estado decadente. 

 Ao dizer que já está civilizada, a águia nos faz lembrar Eça de Queirós defendendo que 

o excesso de desenvolvimento é o culpado pela melancolia da sociedade. O pássaro, dizendo-

se civilizado, sente que não pode mais voltar à antiga vida, tal atitude nos remete ao 

personagem de Eça de Queirós (2010), em “A Cidade e as Serras”, Jacinto: um homem 

completamente dependente da civilização e que gosta do caos trazido por ela ao mesmo tempo 

em que sofre com as chagas da sociedade. As personagens de Patrício, assim como o homem 

finissecular, tornaram-se tão repletos de civilidade, que se desligar de seus costumes e de sua 

realidade é algo impossível. Por isso o fim-de-século causou no intelectual tanta agonia, sentia-

se que a ruína era inevitável, o fim dos tempos realmente havia chegado e não havia 

alternativas. Resultado dessa percepção foi a estética decadentista, a fuga do intelectual para 

um universo onde o crepúsculo visivelmente tomava conta da realidade, onde a decadência 

espiritual finissecular transforma-se em um verdadeiro estado decadente. 
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INTRODUÇÃO 

 

Publicado pela primeira vez em 1992, o romance Terra sonâmbula é o marco 

inaugural da prosa ficcional do escritor moçambicano Mia Couto. Narrado a partir de dois 

pontos de vista intercalados, que são expressos pela voz de um narrador onisciente e de um 

narrador testemunha, o livro apresenta a história de três homens em busca de uma maneira 

de sobreviver dentro do país onde nasceram, Moçambique, um espaço físico devastado 

pela guerra civil e pelos conflitos étnicos, durante o período pós-colonial, que se constitui 

no tempo da ação do romance. 

 Se, como quer Homi Bhabha (2001), a existência pós-moderna é “marcada por uma 

tenebrosa sensação de sobrevivência”, as personagens do primeiro romance coutiano 

buscam sobreviver através daquilo que lhes é dado falar, porque se encontram e se 

identificam nos discursos que compartilham. A troca dialógica que acontece entre as muitas 

vozes que povoam a trama assegura à obra um caráter marcadamente plurilíngue, tornando 

possível interpretá-lo segundo a teoria de Mikhail Bakhtin (1988) acerca da manifestação de 

um discurso individual e da relação que esse discurso estabelece com a palavra de outrem 

no interior do romance. 

                                                           
* Mestranda em Letras pelo PPGL da Universidade de Passo Fundo (UPF). racacesar@hotmail.com 
** Doutora em Teoria da Literatura e docente do PPGL da Universidade de Passo Fundo (UPF). 
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 Neste trabalho, a teoria de Bakhtin sobre o plurilinguismo no romance conjuga-se 

com o pensamento de estudiosos da cultura pós-moderna, tais como Stuart Hall (1932) e o 

já citado Homi Bhabha. O objetivo a ser alcançado na análise da obra em questão é 

identificar, em meio a uma trama repleta de discursos carregados de características e 

ideologias próprias, a representação literária da voz autoral de Mia Couto, bem como a 

maneira através da qual ela introduz o pluringuismo no romance, tornando-se o elo que, 

dentro desse universo, une os discursos e as ações das personagens e dos narradores. 

 O trabalho divide-se em três partes: uma seção contendo a resenha da teoria de 

Mikhail Bakhtin, e duas seções de análise. O primeiro momento da análise caracteriza-se 

pela delimitação e exposição dos elementos narrativos de Terra sonâmbula, tendo por base a 

teoria bakhtiniana; já o segundo momento caracteriza-se pela alusão a elementos 

extraliterários, tais como o contexto sócio-histórico de Moçambique e os dados biográficos 

do autor Mia Couto, aspectos examinados à luz dos estudos de Bhabha e Hall acerca da 

identidade cultural. Por fim, o estudo justifica-se não apenas pela necessidade de se ampliar 

o campo de visão sobre a literatura de Mia Couto, como também de enriquecer-lhe a 

fortuna crítica e consolidar a importância de sua obra dentro da realidade atual dos estudos 

acadêmicos, aproximando-a das noções de pós-modernidade e multiculturalismo que fazem 

parte do momento de relativização de fronteiras no qual vivemos e pensamos hoje. 

   

1 PLURILINGUISMO, PALAVRA DE OUTREM, PESSOA QUE FALA 

 

 

Mikhail Bakhtin, em seu livro Questões de literatura e de estética, postula que o gênero 

romanesco é uma combinação de elementos díspares que, quando organizados pela 
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linguagem literária do autor, conferem à obra um caráter plurilíngue. Porém, ainda segundo 

o teórico russo, é na forma através da qual esse plurilinguismo é introduzido na 

composição da narrativa, que podem ser encontrados os traços mais característicos da 

personalidade artística do autor e, também, identificado seu estilo (BAKHTIN, 1988, p. 74-

75). 

Segundo Bakhtin, a ideologia que faz parte do contexto sócio-histórico do autor no 

momento em que ele começa a delinear sua obra se encontra presente não apenas na 

linguagem que é colocada sobre o papel, como fruto da reelaboração artística, mas também 

naquela que é absorvida por ele, diretamente do contexto extraliterário. O escritor se vale 

de um sistema linguístico anterior para ser capaz de conceber um sistema literário posterior, 

em que o seu próprio discurso, o do narrador e o das personagens, serão articulados 

metodologicamente. O plurilinguismo social transforma-se, então, em plurilinguismo 

romanesco pela interpenetração dos falares estratificados, que adquirem uma carga 

semântica nova e passam a compor o discurso geral da obra literária. As ideologias originais 

dessas vozes extraliterárias não se perdem, apenas se reconfiguram: 

 
Em essência, para a consciência individual, a linguagem enquanto 
concreção sócio-ideológica viva e enquanto opinião plurilíngüe, coloca-
se nos limites de seu território e nos limites do território de outrem. A 
palavra da língua é uma palavra semi-alheia. Ela só se torna “própria” 
quando o falante a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a 
domina através do discurso, torna-a familiar com a sua orientação 
semântica e expressiva. (BAKHTIN, 1998, p. 100) 

 

Referindo-se, no trecho citado, a uma condição da linguagem anterior à criação 

literária propriamente dita, Bakhtin deixa claro que a intencionalidade que move o autor no 

ato do discurso é o que confere à sua fala autonomia e personalidade. O escritor, ao 

capturar idiomas, dialetos, ou simplesmente maneiras de falar de povos e comunidades, 
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reveste-os de intenções que resultam em um material discursivo dotado de originalidade e 

orientado para uma apreciação estética. Porém, a intencionalidade do autor literário no ato 

da criação não pode desconsiderar o contexto dentro do qual esse primeiro discurso, 

capturado e transferido para sua obra, foi produzido, porque é exatamente a partir de 

características semânticas e ideológicas próprias que essa fala irá compor o todo dialógico 

de que é feita a linguagem romanesca: 

 
O prosador não purifica seus discursos das intenções e tons de outrem, 
não destrói os germes do plurilinguismo social que estão encerrados nele, 
não elimina aquelas figuras linguísticas e aquelas maneiras de falar, 
aqueles personagens-narradores virtuais que transparecem por trás das 
palavras e formas da linguagem, porém, dispõe todos estes discursos e 
formas a diferentes distâncias do núcleo semântico decisivo da sua obra, 
do centro de suas intenções pessoais. (BAKHTIN, 1988, p. 105) 

 

Trata-se, portanto, da estratificação e recontextualização de intenções pessoais a 

serviço de uma nova linguagem, orientada para um novo objetivo. O plurilinguismo 

literário respeita as características de cada uma das vozes que articula sem, contudo, deixar 

de submetê-las a uma ordem semântica geral. Segundo a teoria bakhtiniana, uma das 

possibilidades de se perceber a maneira pela qual o plurilinguismo penetra no interior do 

universo romanesco é através das palavras das personagens, que, por concordância ou 

oposição em relação ao discurso do autor, evidenciam tanto a voz que narra quanto a 

diversidade de outras vozes com as quais o narrador interage, de maneira a compor a 

atmosfera dialógica da obra literária.  

Se, como quer Bakhtin, “todas as formas de discurso literário que introduzem um 

narrador ou um suposto autor assinalam de alguma maneira que o autor está livre de uma 

linguagem una e única”, a simples presença de um narrador, onisciente ou não, evidencia a 

possibilidade de se misturarem, no romance, as perspectivas e ideias não apenas das 
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personagens, mas também de seu criador. No caso específico de um narrador-protagonista, 

contando uma história que gira em torno de si, tanto as alusões a ideias e modos de pensar 

quanto as citações diretas das palavras de outrem não poderão ser feitas sem que as 

fronteiras que separam uma voz da outra sejam, senão apagadas, ao menos relativizadas por 

uma combinação dialógica entre ambas. O discurso das personagens e o contexto do qual 

elas fazem parte inserem-se, desse modo, em um cenário discursivo já existente e 

estabelecido pela linguagem do autor, bem como do narrador por ele incumbido da 

responsabilidade de conduzir a história. 

Em uma narrativa escrita através de uma perspectiva onisciente, com uma voz que 

se vale, preponderantemente, da terceira pessoa para contar aquilo de que não participa 

como ator, a unidade geral do romance torna-se mais facilmente perceptível, justamente 

porque a linguagem do narrador parece refratar mais diretamente as intenções do autor, 

conquanto o plurilinguismo da composição do romance ainda possa ser verificado: 

 
E quando, numa observação superficial, a linguagem do autor parece una 
e comedida, direta e francamente intencional, no entanto, atrás desse 
plano liso e unilíngüe descobrimos uma prosa tridimensional, um 
plurilinguismo profundo que responde aos imperativos do estilo, 
definindo-o. (BAKHTIN, 1988, p. 120) 

  

  Autor e narrador impessoal confundem-se em linguagens, ideologias e, não raro, 

em contextos, tornando a estrutura dialógica mais sólida, menos lacunar, e dificultando o 

discernimento dos fios que unem um discurso a outro. Muito embora autor e narrador 

onisciente não pertençam a um mesmo estrato literário, não estejam exatamente colocados 

a uma mesma altura dentro da construção romanesca, por assim dizer, seus discursos como 

que se equivalem, tanto pela aparente ausência de conflito no momento da articulação entre 
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essas vozes superiores, quanto pelo fato de ambos vislumbrarem a realidade das 

personagens a partir de um ponto de vista comum. 

É na identificação da pessoa que fala no romance, no entanto, que essa falsa 

homogeneidade discursiva da narrativa indireta é revelada, porque, segundo o teórico russo, 

a obra romanesca não pode prescindir de vozes que carreguem para dentro de seu universo 

a marca cultural e ideológica do romancista. Tais vozes acabarão por submeter a posição 

ideológica do autor a alguma forma de apologia ou a alguma espécie de polêmica e, ao se 

posicionar no interior do discurso romanesco, aproximar os elementos díspares que ele 

encerra (BAKHTIN, 1988, p. 134-136). A pessoa que fala não precisa, necessariamente, ser 

o herói do romance, ou mesmo uma única personagem ao longo de toda a história, mas 

será sempre através de suas palavras, de sua fala, que o plurilinguismo será introduzido na 

obra: 

 
Não é possível representar adequadamente o mundo ideológico de 
outrem, sem lhe dar sua própria ressonância, sem descobrir suas 
palavras. Já que só estas palavras podem realmente ser adequadas à 
representação de seu mundo ideológico original, ainda que estejam 
confundidas com as palavras do autor. O romancista pode também não 
dar ao seu herói um discurso direto, pode limitar-se apenas a descrever 
suas ações, mas nesta representação do autor, se ela for fundamental e 
adequada, inevitavelmente ressoará junto com o discurso do autor 
também o discurso de outrem, o discurso do próprio personagem. 
(BAKHTIN, 1988, p. 137) 

 

A afirmação acima evidencia a presença do autor no jogo dialógico por ele 

engendrado dentro da obra. Romancista, narrador e personagens fazem parte de um 

sistema dividido desde o princípio (porque composto de linguagens diferentes), mas cujas 

características não podem permanecer inconciliáveis. As diferentes linguagens encontram-

se no contexto literário através da união da imagem da sociedade “à imagem do sujeito que 
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fala” na obra, o qual busca, por sua vez, estabelecer presença intraliterária, difundir sua voz 

e, juntamente com os demais participantes do discurso, alcançar ressonância social 

(BAKHTIN, 1988, p. 137). É o teórico russo, ainda, quem completa: 

 
Quanto mais intensa, diferenciada e elevada for a vida social de uma 
coletividade falante, tanto mais a palavra do outro, o enunciado do outro, 
como objeto de uma comunicação interessada, de uma exegese, de uma 
discussão, de uma apreciação, de uma refutação, de um reforço, de um 
desenvolvimento posterior, etc., tem peso específico maior em todos os 
objetos do discurso. (BAKHTIN, 1988, p. 139) 

 

A palavra do outro é o objeto mais importante da produção do plurilinguismo 

literário, porque nenhum discurso introduzido no interior do romance permanece isolado 

dos demais. Os signos confundem-se, misturam-se, explicam-se e opõem-se uns aos 

outros, e a pessoa que fala, ainda que faça ecoar a voz criadora do romancista, uma vez 

inserida na obra, estará tão submetida à estrutura do romance quanto todas as outras, 

lidando, também ela, com uma enorme variação de imagens da linguagem pessoal 

produzidas pela articulação discursiva de cada personagem, e do contexto social e cultural 

por elas representado. 

 

2  O DISCURSO DE UM MENINO SEM HISTÓRIA 

 

 Terra sonâmbula possui dois narradores, fato esse facilmente constatado em uma 

primeira leitura do romance. Porém, a maneira como essas duas vozes narrativas 

posicionam-se dentro da trama e relacionam-se com os seus outros discursos acaba por 

aproximá-las cada vez mais, conforme a história se vai desenrolando, a ponto de ambas se 

tornarem indistinguíveis entre si ao final da obra. Ambos os narradores de Mia Couto 
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constatam e transmitem aquilo que lhes é dado testemunhar a partir de um lugar social 

construído e delimitado pela cisão entre o passado colonial e o presente da guerra civil, e 

entre realidades culturais diferentes. Essa cisão resulta em um estranhamento do narrador 

perante fatos e personagens do romance e, como quer Bhabha, acaba “forçando sobre nós 

uma visão que é tão dividida quanto desnorteadora” (BHABHA, 2001, p. 30).  

A primeira página do romance, o parágrafo inicial de sua longa narrativa, permite 

que se escute a voz sofrida de um narrador. Ele testemunha a devastação causada por 

acontecimentos que, apesar de ressoarem no tempo presente da narração, remontam a um 

passado no qual a divisão e o desnorteamento apontados por Bhabha, começavam a fazer 

parte da realidade das personagens. O espaço ficcional que inaugura o romance é o da 

guerra civil pós-independência em Moçambique, e a imagem da terra devastada e 

melancólica é a herança resultante do processo de descolonização do país: 

 
Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as 
hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se 
mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. 
Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas 
da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível. 
E os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da 
morte. (COUTO, 2007, p. 9) 
 

 Os viventes acostumados ao solo dessa Terra sonâmbula, sobre a qual Mia Couto 

começa a fabricar seu romance, são representados, na narrativa que abre o livro – e que é 

toda escrita a partir da perspectiva de uma voz onisciente –, por Muidinga e Tuahir, 

respectivamente um menino e um velho recém saídos de um dos campos de refugiados da 

diáspora moçambicana pós-colonial. Essas duas personagens caminham a esmo, com o 

vago propósito de procurar os pais do menino, muito embora o velho tenha consciência de 

que, mesmo que ele e seu acompanhante sejam capazes de encontrá-los, as contingências 
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acabarão por mantê-los afastados, porque “em tempos de guerra filhos são um peso que 

trapalha maningue1” (COUTO, 2007, p. 12).  

 Ambos os trechos do romance acima citados – o parágrafo inicial e a fala pessimista 

de Tuahir –, explicitam a presença do plurilinguismo social tornado dialogismo literário, 

bem como a maneira pela qual o narrador, ao descrever o tempo e o local em que a trama 

acontece, não apenas deles se afasta, como também parece ser atingido pelo mesmo 

sentimento de perda que pretende provocar em seu leitor. A paisagem já não é mais a 

mesma, encontra-se “mestiçada”, e não somente por causa das tristezas provocadas pelas 

tragédias da guerra, mas também pelos muitos falares de um povo culturalmente cindido. 

O espaço da narrativa inicial de Terra sonâmbula é, preponderantemente, o espaço dentro do 

qual Mia Couto insere a imagem de uma linguagem híbrida, mista e capaz de criar a 

estranha sensação de que a vida está situada em um outro lugar, em um outro tempo e, 

quem sabe, em uma outra língua.  

 Muidinga e Tuahir encontram, durante sua caminhada, um ônibus incendiado, que, 

no decorrer da trama, acabará por servir-lhes de abrigo e arremedo de lar. Nas 

proximidades desse ônibus, rodeado de corpos carbonizados, eles avistam o cadáver de um 

homem morto a tiros e, a seu lado, uma bolsa cheia de cadernos manuscritos. Os viajantes 

enterram o corpo, vasculham a bolsa e o menino se dá conta de que é capaz de ler o 

conteúdo de suas páginas. Assim, a segunda história de Terra sonâmbula começa a nascer 

pela boca de Muidinga, que lê em voz alta aquilo que o velho, analfabeto, não seria capaz 

de decodificar sozinho. Nesse instante, a voz de Kindzu, o narrador protagonista que 

                                                           
1 A edição de Terra sonâmbula examinada neste estudo traz um glossário das expressões em dialeto 
africano espalhadas por Mia Couto ao longo do romance. “Maningue”, segundo os editores, 
significa “demasiado”. 
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conduzirá a história seguinte, surge no romance mediante a “tradução”, isto é, a leitura 

interpretativa de que dela é feita pela voz do menino. Através do discurso de Muidinga, 

Kindzu imprime na obra a imagem de uma nova linguagem, articulada de uma nova 

maneira: 

 
Quero pôr os tempos em sua mansa ordem, conforme esperas e 
sofrências. Mas as lembranças desobedecem, entre a vontade de serem 
nada e o gosto de me roubarem do presente. Acendo a história, me 
apago a mim. No fim destes escritos, serei de novo uma sombra sem 
voz. (COUTO, 2007, p.15)   
 

Se o primeiro narrador contextualiza a história a partir da observação da imagem de 

um meio exterior, Kindzu só pode fazê-lo olhando para dentro de si, porque é a partir de 

lembranças e vivências pessoais que construirá o seu próprio relato. A narrativa do 

protagonista é claramente projetada de dentro para fora, nasce da subjetividade individual e 

ganha significado ao ser registrada no suporte físico dos cadernos que Muidinga lê sob a 

luminosidade “pratinhada” da noite moçambicana. Narrador onisciente e narrador 

protagonista encontram-se na leitura atenta do menino, que faz do relato dos cadernos o 

momento mais importante de sua permanência no ônibus: “Os cadernos de Kindzu se 

tinham tornado o único acontecer naquele abrigo. Procurar lenha, cozinhar as reservas da 

mala, carretar água: em tudo o rapaz [Muidinga] se apressava. O tempo ele o queria apenas 

para mergulhar nas misteriosas folhas” (COUTO, 2009, p. 34). 

Muidinga fora encontrado por Tuahir às portas da morte, pois havia sido 

envenenado por uma raiz bravia da vegetação moçambicana, consumida conscientemente 

pelo menino em um momento de maior fome, porque “morrer por morrer mais valia ver o 

amanhã do sol”. Da doença, restou um indivíduo sem memória, para quem a vida começou 

juntamente com a viagem. Como emissor de uma voz sem lembranças, Muidinga acaba por 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2561 

 

permitir que o relato de Kindzu comece a se expandir dentro dele, a preencher a funda 

lacuna de sua própria história: “Muidinga acorda com a primeira claridade. Durante a noite 

seu sono se estremunhara. Os escritos de Kindzu lhe começam a ocupar a fantasia.” 

(COUTO, 2007, p. 48). O narrador onisciente, a essa altura, não faz mais do que observar a 

interpenetração das histórias, traduzida no, por fim, manifesto desejo de Muidinga de 

também apagar a si mesmo: “Tio, vamos fazer um jogo. Vamos fazer de conta que eu sou 

Kindzu e o senhor é meu pai!” (COUTO, 2007, p. 153). 

Tudo se transforma em relato, porque às personagens de Terra sonâmbula só 

interessa o que pode ser compartilhado, através do que é falado e ouvido. E ambas as 

narrativas convergem para o discurso do desmemoriado Muidinga, que desconhece o 

tempo anterior aludido nos parágrafos introdutórios de cada uma das histórias, um tempo 

em que a estrada ainda vivia e as lembranças ainda não eram feitas apenas de tristezas. O 

espanto não chega ao menino senão através daquilo que ele vê dentro da realidade do 

momento atual, e daquilo que conta para si mesmo. A brincadeira que propõe ao velho não 

passa da explicitação da necessidade de possuir, também ele, uma existência delimitada, 

material, e de comungar do estranhamento dos narradores, da sensação experimentada pelo 

indivíduo pós-moderno de Bhabha, que não é capaz de reconhecer o próprio lar, embora 

saiba que jamais pertencerá, verdadeiramente, a qualquer outro lugar.  

Ao final do romance ocorre uma união de fato entre as duas narrativas e entre os 

dois narradores. Kindzu já não relata sua própria história na última página do livro, e sim o 

princípio da jornada de Muidinga e Tuahir, produzindo um loop narrativo infinito: “De sua 

mão tombam os cadernos. [...] Então as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos 

de areia e, aos poucos, todos meus escritos se vão transformando em páginas de terra.” 
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(COUTO, 2007, p. 204). A pessoa que fala no romance, a voz que transforma as páginas de 

terra de Kindzu na imagem da arte literária de Terra sonâmbula, e que concilia os narradores 

no interior da obra, é personificada não pela personagem Muidinga, mas pelo relato feito 

por ele de uma história que não é exatamente a sua, mas da qual faz parte, tal como ocorre 

com a personagem Kindzu e com o homem moçambicano pós-colonial, tal como ocorre 

com Mia Couto e outros escritores luso-africanos pós-modernos. 

 

3 A IDENTIDADE DA PALAVRA ROMANESCA EM TERRA SONÂMBULA 

 

 O gênero romanesco, tal como descrito por Mikhail Bakhtin e verificado em obras 

como Terra sonâmbula, constitui-se de um emaranhado de vozes concentradas no espaço da 

criação ficcional do autor. Porém, esse espaço a princípio restrito, começa a expandir-se no 

momento em que as personagens adquirem voz para falar de si mesmas; para expor o seu 

próprio pensamento e, através dele, o meio sócio-cultural dentro do qual foram criadas; 

para imprimir, enfim, no interior do romance, a imagem de sua própria linguagem.  

Terra sonâmbula foi publicado durante o período de abertura política das antigas 

colônias de Portugal na África – vitimadas por embargos e boicotes que alimentavam a 

violência da guerra civil –, uma época na qual a literatura moçambicana, até então 

fortemente atrelada às lutas pela libertação e ao discurso panfletário da resistência, 

começou a ganhar contornos de estética literária (PIRES LARANJEIRA, 1995). O espaço 

sobre o qual o autor deposita suas personagens é um espaço já dividido, carregado de 

falares dissonantes, que ecoam, em maior ou menor grau, um discurso situado no passado 
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colonial de Moçambique, e que, não obstante, ao serem reelaborados e estratificados, 

conferem identidade romanesca à obra. 

O escritor moçambicano Mia Couto é um homem branco, filho de um intelectual 

português, que teve sua formação e pensamento consolidados em meio à luta pela 

libertação do país em que nasceu, o qual permaneceu até meados do século passado sob o 

jugo colonial imposto pelo país de onde seus pais emigraram (PIRES LARANJEIRA, 

1995). Essa condição fronteiriça da existência pessoal do escritor demanda uma interação 

extraliterária e ideológica entre linguagens, uma relação que é anterior à composição 

romanesca, um diálogo entre fronteiras culturais. Tal relação permeia, inclusive, o seu 

primeiro romance, no qual não existem personagens portuguesas, e em que a presença do 

colonizador europeu não passa de uma memória remota que, não obstante, penetra em 

todas as relações, ecoa em todos os discursos.  

Homi Bhabha afirma que uma condição pós-colonial é uma condição híbrida por 

natureza, não apenas em virtude da mistura compulsória de culturas, em que uma 

forçosamente será imposta como hegemônica – na grande maioria das vezes, pela violência 

– sem, contudo, ser mais numerosa, mas também, e sobretudo, porque o confronto entre 

discursos dessemelhantes e em situação de desigualdade social, cria uma “idéia do novo 

como ato insurgente de tradução cultural” (BHABHA, 1998, p. 26-27). Em Terra sonâmbula, 

portugueses e moçambicanos, colonizadores e colonizados, não se opõem uns aos outros 

de maneira a que se possa visualizar a materialidade de um embate cultural ou linguístico 

entre ambos, porque o espaço sobre o qual a imagem da língua é fixada é já o das fronteiras 

alargadas. Tal condição é exemplificada pela fala de um feiticeiro messiânico que, ao final 

da narrativa, assombra o sonho de Kindzu: “Porque esta guerra não foi feita para vos tirar 
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do país, mas para tirar o país de dentro de vós”. O que foi roubado aos habitantes do país 

durante a colonização é representado pela hibridização cultural e pela marca por ela 

impressa no modo de agir e falar de seus habitantes, que se expressam por meio da língua 

do invasor para denunciar a própria condição de pós-colonizados. Verifica-se, desse modo, 

a presença de um discurso que, muito embora insurgente, é absolutamente calcado na 

palavra – nesse caso, opressora – de outrem. 

 O plurilinguismo dentro da literatura de Mia Couto possui a função não apenas de 

relativizar os limites discursivos entre autor, narrador e personagens, como também de 

restabelecer o laço – esticado até o momento de seu rompimento parcial por meio da 

aculturação –, que une o homem moçambicano à cultura de seu país. Stuart Hall utiliza o 

termo sutura para designar a união da identidade individual de um sujeito à estrutura de 

uma comunidade, como forma de buscar justamente uma fixidez e uma estabilidade que já 

não parecem encontrar lugar na realidade fortemente atrelada às noções de pós-

modernidade social, política e cultural que vivenciamos hoje (HALL, 2006, p. 12). O 

teórico, portanto, evoca tal termo apenas para abandoná-lo logo em seguida. Porém essa, 

por ele mesmo chamada, “metáfora médica” parece adequada para designar o universo 

narrativo de uma obra como Terra sonâmbula, porque o verbo “suturar” significa menos ligar 

uma coisa à outra (no caso, o sujeito ao seu contexto), do que religar duas partes separadas, 

fechar o que foi aberto, unir o que foi dividido.  

 A narrativa bipartida do romance de Mia Couto sutura as personagens à estrutura 

da trama, porque permite que suas vozes, além de serem ouvidas, encontrem ressonância 

no discurso alheio. A linguagem do homem moçambicano, exilada do contexto social do 

país pela colonização, é restituída a seu lugar de origem pela representação que dela o autor 
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faz dentro da obra. Os narradores de Terra sonâmbula, tanto o narrador-protagonista quanto 

o que é dotado de onisciência, não escondem, nem sequer dissimulam, um sentimento de 

estranhamento em relação àquilo que vivenciam e/ou testemunham. Homi Bhabha, ao 

retomar algumas ideias do psicanalista e ensaísta caribenho Frantz Fanon, chama tal 

sentimento de o “espírito de distanciamento que acompanha a re-locação do lar e do 

mundo” e vale-se de um jogo de palavras em inglês, estabelecendo uma diferença entre os 

termos “unhomed” e “homeless”2, afirmando que o primeiro significa estar estranho ao lar, 

enquanto o segundo significa estar completamente desprovido de lar (BHABHA, 2001, p. 

29). A pessoa que fala no romance, que introduz na trama a voz de um autor de origem 

portuguesa, porém nascido e criado em solo africano, é personificada por um narrador que 

sabe que pertence ao local de onde enuncia seu discurso, mas que se sente estranho a ele 

em razão de uma condição pré-existente, alheia à sua própria vontade: 

 
O dia já se ergueu, as sombras vão minguando na quentura do chão. O 
sol, voluminoso, sucessivamente sempre sendo um. Muidinga imagina 
como será uma aldeia, essas de antigamente, cheiinhas de tonalidades. As 
colorações que devia haver na vila de Kindzu antes da guerra desbotar as 
esperanças?! Quando é que cores voltariam a florir, a terra arco-
iriscando? (COUTO, 2009, p. 37) 

 

 Muidinga não pode fazer mais do que imaginar como seria uma aldeia de 

antigamente – o espaço que Kindzu descreve no início de seu relato –, não apenas por ser 

ainda pouco mais do que uma criança, nascido já em tempos de pós-colonialismo, mas 

também, e sobretudo, por sua condição de desmemoriado. As lembranças de um tempo 

anterior lhe chegam exclusivamente por meio da leitura dos cadernos, e o que pode esperar 

                                                           
2 Trata-se, neste caso, de um teórico verificando discrepâncias e enganos dentro da própria língua 
em que escreve. A tradução do livro para o português manteve os termos em sua linguagem 
original, preservando assim o sentido da explicação de Bhabha. 
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em termos de futuro não vai além daquilo que imagina como parte do passado vivido e 

narrado por Kindzu. A voz onisciente, logo após constatar a presença do sol “voluminoso” 

que castiga o chão, permite que Muidinga passe a aludir a lembranças que não lhe 

pertencem, mas que se constituem na lente através da qual observa a paisagem da Terra 

sonâmbula. Kindzu, Muidinga e o narrador onisciente, nesse momento, equivalem-se em 

posição e importância dentro da narrativa, porque o discurso do narrador onisciente e o 

discurso do narrador protagonista ganham significado através da leitura que a personagem 

realiza dos cadernos. 

O narrador coutiano, portanto, imbuído da responsabilidade de contar a história de 

um país e de seu povo dentro de um determinado momento histórico, não se furta também 

à responsabilidade de permitir que as particularidades dos discursos individualizados se 

expandam em significados e possibilidades de interação intratextual. A ideologia de Mia 

Couto, sua visão do mundo e as dicotomias com as quais precisou lidar ao longo da própria 

história, encontram-se, assim, impressas na maneira como o narrador, num primeiro 

momento, transmite as palavras de outrem literalmente, recuando e permitindo que a voz 

da personagem fale por si mesma, e, num segundo, quando já não parece capaz de falar 

senão para constatar o próprio estranhamento diante daquilo que testemunha. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A teoria do romance, tal como postulada por Mikhail Bakhtin, é a teoria da 

dialogicidade interna da narrativa longa. Uma obra que encerre personagens cujos 

diferentes discursos sejam capazes de se relacionar entre si, através de alusões ou citações 
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concordantes ou discordantes, e compor, por meio de dessemelhanças, uma unidade geral, 

constituir-se-á em uma concretização romanesca original. A literatura de Mia Couto, mais 

especificamente a obra aqui analisada, é um exemplo de como a inserção do plurilinguismo 

no romance é capaz de não apenas enriquecer-lhe o universo temático, como também de 

comprovar-lhe a originalidade estilística. 

Este trabalho, muito embora não concentre todos os elementos narrativos da obra 

– o que demandaria um estudo mais abrangente –, procurou identificar a pessoa que fala 

no romance, bem como discernir e evidenciar a presença do discurso do autor na narrativa 

plurilíngue por ele engendrada. A personagem de Muidinga, o menino que, juntamente 

com Tuahir, protagoniza a primeira narrativa, é a mesmo que permite, através de sua 

leitura, que a história de Kindzu adquira vida e passe a compor a trama de Terra sonâmbula, 

influenciando com seu relato a maneira de pensar e agir dos viajantes. 

A teoria bakhtiniana presente no livro Questões de literatura e de estética, mais 

especificamente no capítulo que faz referência ao Discurso no Romance, serviu de base 

para a delimitação das vozes a serem analisadas, bem como para a exposição da relação 

dialógica intraliterária que elas estabelecem no decorrer da trama. Homi Bhabha e Stuart 

Hall, com seus estudos acerca da identidade cultural pós-moderna, por sua vez, permitiram 

que o contexto sócio-cultural dentro do qual Mia Couto nasceu e viveu, uma vez 

transformado em discurso pelo seu autor, pudesse ser percebido como um dos fatores de 

afirmação identitária na obra.  
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A REPRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DA INFÂNCIA EM SÔBOLOS RIOS 

QUE VÃO, DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES 

 

Rebeca Leite Fuks1 

 

Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um 
homem que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, 
espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Pois “fatos” 
nada são além de camadas que apenas à exploração mais cuidadosa entregam 
aquilo que recompensa a escavação. (BENJAMIN, 1985, p. 239). 

 
 

Em Sôbolos rios que vão, último romance publicado por António Lobo Antunes 

(2010), o espaço predominante da narrativa é o universo da infância (embora efetivamente 

o personagem principal se localize no presente em um hospital). O romance se estrutura na 

forma de diário ficcional e compreende quinze dias corridos entre os meses de março a 

abril de 2007. É fácil associar a obra à vida do próprio escritor português. António Lobo 

Antunes sofreu, assim como seu protagonista, um severo câncer e permaneceu internado 

em Lisboa justamente durante o período indicado no romance-diário. Além das datas, 

escritor e personagem compartilham o mesmo nome próprio (senhor Antunes e 

Antoninho). Isto sem contar pequenos pormenores da infância que se encontram 

disponíveis nas inúmeras entrevistas publicadas do autor. O personagem Virgílio, por 

exemplo, teria de fato existido na infância de Lobo Antunes como um condutor de 

carroças. Em suma, Sôbolos rios que vão é uma obra que apresenta indiscutivelmente vestígios 

autobiográficos. Embora a associação entre obra e vida pessoal do autor seja tentadora, 

                                                           
1 Mestrado em curso no Departamento de Pós Graduação em Letras Vernáculas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)  
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neste momento nos parece mais interessante investigar outros aspectos da narrativa. 

Começaremos citando um trecho do romance: 

 
percebeu o carrito de alumínio dos almoços no corredor do hospital com 
uma das rodas mais lenta e o tilintar dos pratos, em que lugar se achava e 
para que sítio escapar, não conseguia habituar-se ao passado que lhe 
davam de modo que tentou trazer a vila até si, conseguiu uma igreja mas 
não era a mesma igreja, nenhum cemitério junto dela nem os doentes do 
volfrâmio no largo, procurou sinais dos lobos e a igreja e os doentes do 
volfrâmio rodopiaram no ar e perdeu-os. (ANTUNES, 2010, p. 128). 
 

 

O trecho escolhido é bastante ilustrativo da história que Sôbolos rios que vão pretende 

contar. A partir da difícil experiência da doença, senhor Antunes convoca o menino 

Antoninho para trazer a tona algumas lembranças. A primeira imagem que se insinua na 

citação escolhida é a de um carrito de alumínio com uma das rodas quebrada. É a partir 

dessa imagem que se desenvolve o processo de rememoração. Lembro que, assim como o 

carrito, o próprio corpo do senhor Antunes apresenta uma falha. Ele se encontra no 

hospital, doente, sozinho e a realidade é tão dura que sua única perspectiva de saída é se 

voltar para o passado. Mas embora voltar para o passado signifique uma espécie de alento 

em meio ao cotidiano doloroso, o próprio passado também representa uma dor em si 

mesma porque o que o personagem deseja capturar é incapturável (“conseguiu uma igreja 

mas não era a mesma igreja”). 

Grande parte da dificuldade de leitura do livro se deve ao fato das imagens do 

passado se misturarem constantemente com as imagens do presente. Há uma 

simultaneidade temporal e espacial. Na escrita de Lobo Antunes encontramos um só 

tempo. Um tempo que compreende passado (ou melhor, vários passados) e presente onde 

as cenas se confluem. O fluxo de memória nos parece ser ao mesmo tempo um ato 

consciente e inconsciente. Inconsciente porque inúmeras vezes um cheiro o arrebata ou 
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uma imagem toma conta de seu pensamento. Algumas situações simplesmente invadem a 

consciência do personagem sem nenhum tipo de associação anterior. É com uma delicada 

sutileza que Lobo Antunes conduz o leitor e o apresenta a um tempo sem tempo. Um 

tempo que nunca é claro, datado, um presente ou um passado definitivo. Tudo se mistura e 

o senhor Antunes é uma imagem fluida, que se confunde com o Antoninho e mescla as 

experiências vividas quando criança com a realidade do hospital. Inclusive as vozes 

narrativas por vezes se alternam. Não é raro, a meio do parágrafo, por exemplo, sem 

nenhum aviso prévio, o avô tomar a palavra para se comunicar com o neto no hospital. 

Temos, sim, uma organização do livro em forma de diário ficcionalizado. No entanto, essa 

é efetivamente a única marcação temporal objetiva. Ana Paula Arnault ao analisar o 

romance afirma:  

Fazendo prova de que a memória é, de facto, intrigante, confundem-se e 
fundem-se tempos e espaços, cheiros e cores, verdades e invenções, 
mortes e vidas e respirações (das coisas e das pessoas), ele e o(s) outro(s) 
narrador(ES) que o substitu[i](em) na sua capacidade de recordar. E 
nessa (con)fusão, o dono do hotel dos ingleses é o médico que lhe 
aponta o ouriço no fígado. (ARNAUT, 2011, p. 1). 

 

 O esforço de Lobo Antunes é no sentido de diluir todas as fronteiras: de tempo, 

quando mescla passado(s) e presente, de campo, quando mistura cenas reais com frutos de 

seu imaginário, e até mesmo de gêneros literários, quando produz uma obra como esta, que 

não é nem um romance, nem um diário, nem uma autobiografia.   

É compreensível que o senhor Antunes precise voltar ao passado. Sua estadia no 

hospital o torna cada vez mais um ser humano que definha diante da experiência do medo 

da morte e da doença. No presente lemos marcas da doença, da solidão, do cancro, da dor, 

das alucinações, dos remédios, das macas, dos enfermeiros, do cheiro de hospital. Senhor 

Antunes se questiona: “Onde estão as pessoas que se interessavam por mim” (ANTUNES, 

2010, p. 79).   
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Em oposição ao presente, na infância uma série de personagens se juntava a 

Antoninho, entre eles, pais, avós, tios, colegas de classe, vizinhos de rua (“E para além da 

criança outros vestígios de gente” (ANTUNES, 2010, p. 114)). O senhor Antunes, por sua 

vez, passa a maior parte do tempo no hospital absolutamente sozinho, poucas vezes recebe 

visitas com as quais não interage. Além destas visitas, vez ou outra um enfermeiro ou um 

médico  aparece para cumprir obrigações hospitalares. Se por um lado a idéia de 

movimento marca o passado de Antoninho (imagens do comboio chegando e partindo, do 

gato que desaparece, das brincadeiras de rua), no presente o senhor Antunes percebe-se 

totalmente imobilizado pela cama do hospital. Diante da inércia que seu corpo o impõe, 

seu pensamento vagueia para sítios onde de fato havia vida.  Em síntese, no presente do 

senhor Antunes a única coisa que se tem são fundamentalmente questionamentos. 

Perguntas como “Quem sou?” e “Como me tornei aquilo que sou?” fazem parte de uma 

tentativa frustrada de reconstruir uma identidade plena, una. Ou nas palavras do próprio 

senhor Antunes: 

 

afinal um discurso monótono numa caligrafia esquisita, cada porção sua 
uma linguagem diferente e todas incompreensíveis para ele, o facto de 
ser muitos espantava-o, como se junta tanto frenesim num só corpo e 
como conseguem habitar um espaço tão pequeno. (ANTUNES, 2010, p. 
73).  

 

A tentativa empreendida pelo senhor Antunes de se afirmar enquanto sujeito passa, 

obviamente, pela releitura de seu passado. Talvez por isso seja tão importante recordar um 

tempo em que tudo parecia seguro, imutável, protegido. Um tempo em que as próprias 

pessoas que conviviam com o menino lhe atribuíam uma identidade. O Antoninho era 

aquele que gostava de ir a escola, aquele que adorava as compotas de doce da avó, aquele 

cujo pai levava para assistir a nascente do rio Mondego. O cotidiano do menino era 
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inteiramente marcado pelo carinho, pela preocupação, pelo afeto (“quase todos os dias a 

avó no recreio da escola com um embrulhinho de nozes e maças e ele com receio dos 

colegas lhe chamarem bebé” (ANTUNES, 2010, p. 193-194)).  

Já no presente as dúvidas se multiplicam, como notamos a partir da passagem a 

seguir: “tentando unir os pedaços rezando para que se colassem e não colavam, guardar 

também o giz no cofre, como se lida com o passado ensinem-me e já agora como se lida 

com este molar que lateja” (ANTUNES, 2010, p. 58). Há neste trecho claramente uma 

evocação de um tempo majoritariamente feliz, a infância. O passado é aqui simbolizado 

através da imagem do giz. É importante pensar na significação do giz. Um giz só tem sua 

utilidade assegurada quando está a serviço da escrita. E, no entanto, usar o giz também 

significa perdê-lo porque ao escrever os farelos dissolvem-se e não há mais aquela porção 

de giz que havia originalmente, antes da escritura. Porém, tirar o giz do seu ambiente (o 

ambiente da aprendizagem, da escrita) e colocá-lo no cofre significa resguardá-lo, tira-lo de 

uso.  Em síntese, usar o giz quer dizer perdê-lo, mas resguardá-lo quer dizer igualmente 

perdê-lo. Deste modo o passado obsessivo retratado por Lobo Antunes lateja porque 

diante dele não há saída.  

É interessante investigar o papel desses pequenos objetos, como o giz, que vão 

sendo pinçados ao longo da narrativa com uma imensa carga de memória agregada. O 

leitor deve se debruçar sobre essa infinidade de pequenos objetos e refletir porque 

especificamente aquele objeto foi elencado para compor a história. Esse conjunto de 

miudezas pertence à narrativa de um modo muito mais amplo do que apenas à construção 

de um cenário. É como se essas pequenas relíquias estivessem tão carregadas de memória 

que em determinado instante elas próprias servissem como um transporte para o passado. 

Por trás desta permanente rememoração dos objetos do passado há um discurso sutil que 
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sugere afetos, traumas e ausências. É o caso dos pequenos objetos que aparecem na 

seguinte passagem: 

 
o quarto não mudou, as luzes permaneciam iguais, os enfermeiros 
ocupavam-se dele no ritmo do costume com as palavras do costume e 
no entanto a impressão de se achar no centro do que não sabia o que era, 
brincava com os botões e os carrinhos de linhas da mãe, cada botão uma 
criatura viva e cada carrinho de linhas uma alma, quando a avó punha o 
dedal e trazia uma blusa para a lâmpada um sentimento de eternidade e 
uma doçura feliz. (ANTUNES, 2010, p. 85). 

 

 A mãe e a avó figuram nessa cena intimista de costura, mas parece mesmo que o 

centro deste quadro é o menino, Antoninho, e o pequeno universo que ele criou em torno 

de si e que não compartilha com mais ninguém. É ele que dá vida aqueles restos de costura 

da mãe. De maneira quase autoritária é ele que agrega significado aquilo que anteriormente 

não tinha (era apenas um resto de botões e linhas). Sobre o encantamento das crianças por 

esse mundo quase em construção, Benjamin nos diz: 

 
É que as crianças são especialmente inclinadas a buscarem todo local de 
trabalho onde a atuação sobre as coisas se processa de maneira visível. 
Sentem-se irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da 
construção, do trabalho no jardim ou na casa, da atividade do alfaiate ou 
do marceneiro. Nesses produtos residuais elas reconhecem o rosto que o 
mundo das coisas volta exatamente para elas e somente para elas. Neles, 
estão menos empenhadas em reproduzir as obras dos adultos do que em 
estabelecer entre os mais diferentes materiais, através daquilo que criam 
em suas brincadeiras, uma relação nova e incoerente. Com isso as 
crianças formam o seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo 
inserido no grande. (BENJAMIN, 2002, p. 103-104). 

 

A criança tem o poder de construir um mundo que lhe é próprio. A partir das 

leituras de Freud (especialmente de seu livro Além do princípio de prazer) fica claro que este 

“ensaio” promovido através dos brinquedos é fundamental para constituir a formação da 

criança enquanto futuro adulto. Antoninho pode mexer em seus brinquedos quase como 

marionetes, inventando-lhes uma vida e um destino. Já o senhor Antunes não tem esse 

poder e está à mercê do que a vida prepara para ele.  
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Parece que o agarrar-se ao passado é a única coisa que faz o personagem-narrador 

se manter vivo. Decerto que há algumas ocasiões em que o passado também é visto como 

fonte de traumas (quando Antoninho, por exemplo, flagra o pai traindo a mãe com a 

emprega em meio a dispensa). Mas salvo uma ou outra circunstância, o passado é 

nostalgicamente convocado e o que se tem é uma imagem idealizada. Não é a toa que 

lemos a emblemática frase: “saudades e portanto vivo em qualquer lugar” (ANTUNES, 

2010, p. 116). 

A infância aparece muitas vezes no romance como uma válvula de escape, um lugar 

de calmaria onde a morte parece não conseguir vir assombrar o senhor Antunes. A morte, 

aliás, é um dos grandes temas de Sôbolos rios que vão. A cada página do livro ela está sendo 

direta ou indiretamente discutida. É o caso do seguinte fragmento:  

 
de pescoço a transbordar da gravata e as narinas enormes, na Páscoa 
tombou sobre o prato, a meio do almoço, como uma peça de xadrez e o 
avô na varanda na sua redoma de silêncio, quando a mãe escreveu a 
notícia devolveu-lhe o papel que não leu, atravessou apenas, como fazia 
ao jornal, sem uma alteração, calado, tal como ele sem uma alteração, 
calado, quase à tona da água onde as luzes davam lugar a pessoas, ao 
erguerem o senhor Hélio da toalha a certeza que o fitava como fitava os 
degraus avaliando-os zangado e a mãe sem coragem de rasgar o papel 
por consideração pela morte, muitos anos depois descobriu-o numa 
gaveta, a lápis, em maiúsculas tortas, entre frasquinhos de verniz, luvas e 
um puxador antigo que não abria salas, abria mais vazio no vazio, como 
escrever a morte a não ser em maiúsculas tortas e a mãe cheia de 
morcegos na alma, quem insiste que os defuntos não vivem não conhece 
o mundo, o papel deve continuar entre as ruínas da casa. (ANTUNES, 
2010, p. 100). 

  

 É curioso pensar na relação entre morte e escritura. Percebemos através da 

passagem selecionada que a mãe de Antoninho não consegue jogar fora o papel em que se 

anunciava a morte. O senhor Hélio morre, mas o papel não. Isto porque a escritura 

mantém a memória do acontecimento viva. Vale lembrar que no romance não só o passado 

do senhor Antunes é retratado. Nele le-se também trechos sobre o passado da avó, a 
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ocasião em que os pais de Antoninho se conheceram, as conversas entre as amigas da mãe 

de Antoninho, etc. Só através da palavra escrita e da criação desse tempo sem tempo, é que 

se torna possível o encontro de tantos passados em um mesmo lugar. Em suma, em se 

tratando de Sôbolos rios que vão, pode-se dizer que escrever é a única maneira de não deixar 

morrer. É através do relato do senhor Antunes que vivem as pequenas narrativas do 

Virgílio, da dona Irene, da Lucrécia, da Maria Otília, dos avós, do pai, da mãe, do senhor 

Hélio, entre tantos outros personagens. 
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A PAISAGEM EM PESSOA ORTÔNIMO: A PROBLEMATIZAÇÃO DO SENTIR 

 
 

Renata Ribeiro Lima1 
Orientadora: Profa. Dra. Márcia Manir Miguel Feitosa2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

De uma maneira geral, os poetas modernos caracterizam-se pela dúvida 

epistemológica que permeia a relação entre o texto e o mundo. Para eles, o texto não 

precisa descrever efetivamente a realidade, pois, além dos problemas relacionados à própria 

linguagem, há ainda a incerteza em relação ao que é possível conhecer de fato. A 

desagregação dos principais sistemas que davam base à cultura ocidental, ocorrida desde 

finais do século XIX, aliada aos novos desafios colocados pela industrialização e pelo 

avanço da ciência, desencadearam um estado de espírito comum aos homens modernos, 

marcado pelo paradoxo de o mundo nunca ser só aquilo que se vê, mas também o que 

pode ser visto por muitos outros lados; bem como a identidade, que nunca é um bloco 

sólido e isolado, mas um conjunto heterogêneo dependente de uma alteridade. 

                                                 
1 Estudante de graduação do Curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão.  

E- mail: renata.ribeiro90@hotmail.com. 
2 Doutora em Letras (Literatura Portuguesa) pela Universidade de São Paulo. Professora do 

Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão.  

E-mail: marciamanir@hotmail.com. 

Porque verdadeiramente 
sentir é tão complicado 
que só andando enganado 
é que se crê que se sente. 
          
  Fernando Pessoa 
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Nesse contexto, situa-se Fernando Pessoa, que, no início do século XX, 

expressou, como poucos, a angústia e a fragmentação da identidade do homem moderno. 

Não que as ideias presentes em seus poemas fossem próprias apenas daquele período 

histórico em que viveu o poeta – muitas delas são questionamentos perenes da filosofia; 

outras estão muito à frente do pensamento da época –, mas a dialética que marca sua 

percepção do mundo, em que, como dizia Marx, “tudo parece estar impregnado do seu 

contrário” (MARX apud BERMAN, 2007, p. 29), esta, sim, é própria do pensamento 

moderno. 

As ciências, por seu lado, também vêm modificando sua perspectiva para 

responder às necessidades da modernidade. A Geografia, por exemplo, passou a 

preocupar-se não somente com questões físicas, mas também com a subjetividade humana 

presente na paisagem, esta última entendida como produto social. Nasce, assim, a 

Geografia Humanista Cultural. O movimento de fuga do positivismo também se deu na 

filosofia, em que, buscando apreender a realidade em suas essências universais, se 

desenvolveu a Fenomenologia. Estes dois ramos do conhecimento nos serviram de base 

para a análise da poesia de Fernando Pessoa “ele mesmo”, na sua obra póstuma Cancioneiro, 

para que pudéssemos compreendê-la em profundidade a partir da vivência que o eu-lírico 

tem da categoria espacial. 

 

1. PAISAGEM E LITERATURA: CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA 

HUMANISTA CULTURAL E DA FENOMENOLOGIA 

 

 

A proposta desta leitura é investigar os valores associados à paisagem nos poemas 

da obra de Fernando Pessoa ortônimo, buscando, para isso, conceitos de estudiosos da 
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percepção que melhor se aproximam das ideias presentes no texto literário e em alguns 

textos teóricos do poeta. O uso da Geografia Humanista Cultural e de alguns princípios da 

Fenomenologia se justifica pela atitude filosófica que encontramos no eu-lírico, expressa na 

sua “admiração” diante do mundo e na sua busca pelo Ser. Fernando Pessoa, diz que  

 
era um poeta impulsionado pela filosofia, não um filósofo dotado de 
faculdades poéticas. Adorava admirar a beleza das coisas, descortinar no 
imperceptível, através do que é diminuto, a alma poética do universo. (...) 
Há poesia em tudo – na terra e no mar, nos lagos e na margem dos rios. 
(...) É que poesia é espanto, admiração, como de um ser tombado dos 
céus em plena consciência de sua queda, atónito com as coisas. (PESSOA, 
1966, p. 14-15). 

 
Este excerto de suas Páginas íntimas e de auto-interpretação revela, principalmente nas 

suas últimas linhas, influências da concepção platônica de conhecimento como re-

conhecimento, lembrança de um saber preexistente no mundo das ideias. Nessa mesma 

obra, em outros textos teóricos, Pessoa escreve sobre Arte (que para ele, em sentido 

elevado, consiste apenas na Literatura), e utiliza vários conceitos da Poética de Aristóteles 

(2003), filósofo que é considerado o “pai” do que depois viria a se concretizar no 

Empirismo (corrente filosófica em que, grosso modo, se acredita que o real (ou o Ser) é aquilo 

que conseguimos perceber pelo viés da experiência). A influência aristotélica sobre o poeta 

não se dá apenas no que respeita à teoria literária, mas de forma basilar na concepção de 

conhecimento que o poeta buscou elaborar durante todo o seu período de produção 

poética. Podemos constatar, no texto abaixo, diversos pontos de contato entre o 

pensamento aristotélico e as ideias presentes na poesia de Fernando Pessoa: 

 
As essências, diz Aristóteles, estão nas próprias coisas, nos próprios 
homens, nas próprias ações e é tarefa da Filosofia conhecê-las ali mesmo 
onde existem e acontecem. Como conhecê-las? Partindo da sensação até 
alcançar a intelecção. A essência de um ser ou de uma ação é conhecida pelo 
pensamento, que capta as propriedades internas desse ser ou dessa ação, sem 
as quais ele ou ela não seriam o que são. (...) Os princípios universais de 
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toda e qualquer realidade são conhecidos direta ou indiretamente pelo 
pensamento ou por intuição intelectual (...). (CHAUÍ, 2002, p. 217-218) 
[grifos nossos]. 

 
Pessoa, por sua vez, reformula o conceito de imitação aristotélico, defendendo 

que o papel do poeta não seria simplesmente o da representação (como também é 

traduzido o termo mímesis) do real, mas sim o de captador e reprodutor de sensações. A 

ênfase se moveria das ações/coisas para os seus efeitos. Ao defender a consciência da 

sensação como a única realidade em arte, Pessoa intelectualiza o ato da percepção da 

paisagem, conforme explica em carta a um editor inglês: 

 
 
1- A única realidade da vida é a sensação. A única realidade em arte é a 
consciência da sensação. 
 
2- Não há filosofia, ética ou estética, mesmo na arte, seja qual for a 
parcela que delas haja na vida. Na arte existem apenas sensações e a 
consciência que dela temos. [...] 
 
3- A arte, na sua definição plena, é a expressão harmónica da nossa 
consciência das sensações, ou seja, as nossas sensações devem ser 
expressas de tal modo que criem um objecto que seja uma sensação para 
os outros. [...] 
 
4- Os três princípios da arte são: 1) cada sensação deve ser plenamente 
expressa [...]; 2) a sensação deve ser expressa de tal modo que tenha a 
capacidade de evocar - como um halo em torno de uma manifestação 
central definida - o maior número possível de outras sensações; 3) o todo 
assim produzido deve ter a maior parecença possível com um ser 
organizado, por ser essa a condição da vitalidade. Chamo a estes três 
princípios 1) o da Sensação, 2) o da Sugestão, 3) o da Construção. 
(PESSOA, 1966, p. 37-38). 

 
Assim, Fernando Pessoa se aproxima das ideias da Fenomenologia, 

nomeadamente da ideia central do filósofo francês Merleau-Ponty, que defende – 

cronologicamente muito depois de Pessoa, porém com base em pensadores do início do 

século XX – o entrelaçamento entre sujeito e objeto, por meio do corpo, em uma união 

intencional, conforme parafraseia Fontenelle (2005, p. 61): “a percepção é uma experiência 

original do sujeito que encontra nas coisas o momento de sua significação.”  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2581 

 

A fenomenologia tomou muitas vezes como objeto de estudo as obras artísticas: 

em Merleau-Ponty, o caso mais conhecido é a sua análise da pintura de Paul Cézanne; mas 

é com outro filósofo francês, Gaston Bachelard (1884-1962), que os seus desdobramentos 

alcançam a Literatura e se materializam em crítica literária.  

Encontramos, em suas reflexões epistemológicas e poéticas, muitos pontos de 

contato com a Geografia Humanista Cultural e com os poemas do Cancioneiro, 

principalmente na sua obra A poética do espaço, em que se ocupa, tal como o geógrafo Yi-Fu 

Tuan (1930) em Topofilia (1980), do “espaço feliz”: “no presente livro,” – diz Bachelard 

(2008, p. 19)  – “(...) pretendemos examinar imagens bem simples, as imagens do espaço 

feliz. Nessa perspectiva, nossas investigações mereceriam o nome de Topofilia.”. Tuan, por 

sua vez, escreve: “Topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. 

Difuso como conceito, vívido e concreto como experiência pessoal, a topofilia é o tema 

persistente deste livro.” (TUAN, 1980, p. 5). Ambos os teóricos ocupam-se da psicologia 

espacial e do simbolismo, isto é, dos sentidos atribuídos a determinados espaços ou 

elementos/características do espaço. Os dois pensadores concordam ainda no papel 

privilegiado da Literatura como expressão de valores associados à paisagem: Bachelard faz 

leituras fenomenológicas de poesias em torno dos quatro elementos essenciais (fogo, água, 

terra e ar) e Tuan analisa brevemente o papel da paisagem da cidade em Tostói, 

Dostoiévski, Virgínia Woolf e alguns poetas modernos, como Eliot e Cummings. Tuan 

(1980, p. 55) escreve:  

 
a associação do físico com o temperamento e caráter é um lugar comum 
na literatura. (...) Físico e temperamento estão relacionados, mas ainda 
não foi encontrada uma maneira satisfatória de classificá-los. (...) A 
literatura, mais do que os levantamentos das ciências sociais, nos fornece 
informação detalhada e minuciosa de como os seres humanos percebem 
seus mundos. 
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Bachelard (2008, p. 32-33), por seu lado, afirma que “a palavra de um poeta, 

tocando o ponto exato, abala as camadas profundas do nosso ser. (...) Quando é um poeta 

que fala, a alma do leitor repercute, conhece essa repercussão que, como diz Minkowski, 

devolve ao ser a energia de uma origem”.  

Assim, percebemos que a literatura é um instrumento fundamental para o registro 

das experiências humanas, que, por sua vez, são proporcionadas por uma vivência do 

espaço (bem como do tempo), construindo mundos discursivos. Fernando Pessoa 

ortônimo, enquanto teórico, lucidamente apercebeu-se disto e tratou, em alguns de seus 

textos soltos, da questão da percepção da paisagem como mote para a criação literária, 

como apresentamos, sucintamente, no item que se segue. 

 

2. FERNANDO PESSOA E A PERCEPÇÃO DA PAISAGEM 

 

Fernando Pessoa “ele mesmo” definia a poesia como uma essência que está 

presente na natureza, incluindo não só os espaços físicos (naturais ou construídos), mas 

também os objetos, os animais e as pessoas. A poesia é uma espécie de Uno que perpassa o 

Múltiplo; é o Ser em que a multiplicidade consiste. Suas metáforas (e outros tipos de 

imagens poéticas) são construídas muito frequentemente com elementos da natureza, que 

não servem apenas de exemplo/comparação, mas de ligação íntima com a alma do poeta 

(“fingidor”). 

Pessoa está sempre, quer em textos teóricos, quer em textos literários, 

questionando o sentir e o pensar. Nele se expressa a “dúvida epistemológica” da poesia 

moderna de que fala Fokkema (s.d., p. 31) e também a posição de Merleau-Ponty a esse 
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respeito, quando este defende que a sensação é muito mais problemática do que supomos 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 24). Para o poeta, “a única realidade da vida é a sensação” 

(PESSOA, 1966, p. 137), isto é, a única parcela do real que nos é dada a conhecer é uma 

síntese de um momento de atividade dos nossos sentidos – o que hoje poderíamos chamar 

de fenômeno, na concepção da fenomenologia. Ele prossegue, dizendo que “a única 

realidade em arte é a consciência da sensação” (PESSOA, 1966, p. 137), de onde 

depreendemos que o real em arte é, para Pessoa, a racionalização daquilo que é 

experienciado pelos sentidos – não a representação apenas, mas um processo de elaboração 

que passa pelo “sentido interior”, além dos cinco sentidos normais, produzindo uma 

imagem mental. 

Esse questionamento leva o poeta a desenvolver o Sensacionismo, espécie de 

vanguarda portuguesa desenvolvida no contexto do surgimento do Futurismo, do 

Cubismo, do Surrealismo, entre outras. Em Portugal, se fôssemos traçar, didaticamente, 

um percurso linear das tendências literárias, diríamos que ao Saudosismo se sucederam, 

dentro do círculo de Orpheu, o Paúlismo, o Interseccionismo e o Sensacionismo. Estas 

vanguardas não são estanques, como veremos, mas o que importa, no momento, ressaltar é 

que a sensação é de uma importância tal para Pessoa que gera um conjunto de princípios 

estéticos chamado Sensacionismo. 

Especialmente na obra em questão, Pessoa prepara uma espécie de prefácio em 

que teoriza acerca da relação entre alma e paisagem. Os exemplos que dá encontram eco 

nos poemas do livro, como nos versos “Meu coração é um morto lago,/ E à margem triste 

do lago morto/ Sonha um castelo medieval...” (PESSOA, 1972, p. 107), que dialoga com a 

frase “Há em nós um espaço interior onde a matéria da nossa vida física se agita. Assim 
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uma tristeza é um lago morto dentro de nós, uma alegria um dia de sol no nosso espírito”, 

da suposta nota preliminar do livro (PESSOA, 1972, p. 101). A concepção de paisagem 

expressa nessa nota possui pontos de contato com a de Yi-Fu Tuan (1980, 1983) e a de 

Paul Claval (2001), cujos desdobramentos serão, a partir do item seguinte, analisados em 

pormenor, juntamente com as imagens poéticas do Cancioneiro. 

 

2.1. A Paisagem no Cancioneiro 

 

Levando em consideração tudo o que vimos até agora, depreendemos que a 

percepção da paisagem situa-se no ponto central e gerador do projeto poético pessoano. 

Tal é a importância desse tema no contexto da sua produção literária que, na obra em que, 

segundo José Augusto Seabra (SEABRA, 1988, p. 210), se encontra o essencial de 

Fernando Pessoa “ele mesmo”, há a Nota Preliminar, toda dedicada à íntima ligação entre a 

paisagem e os estados de alma, com ênfase no papel da arte de representar essa intersecção. 

O texto aponta três aspectos principais e uma conclusão, os quais podemos 

resumir com as seguintes premissas (seguindo a ordem do autor): 

1. Todo momento de atividade mental humana envolve um fenômeno duplo de 

percepção: a consciência tanto de um estado de alma quanto de uma paisagem (mundo 

exterior naquele momento de percepção). 

2. Todo estado de alma é uma paisagem. Não é só representável por uma paisagem, 

mas verdadeiramente constitui um “espaço interior onde a matéria da nossa vida física se 

agita.” (PESSOA, 1972, p. 101). Se não se quiser admitir a existência da paisagem interior, 

admita-se ao menos que todo estado de alma é representável por uma paisagem. 
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3. Logo, temos consciência de duas paisagens em simultâneo, que se fundem e se 

interpenetram: o estado de alma é afetado pela paisagem exterior, e a paisagem exterior (ou 

a sua representação) é afetada pelo estado de alma. 

Assim, a arte deve representar, ao mesmo tempo, as duas paisagens, por meio de 

uma intersecção entre elas. Em não se admitindo que estado de alma possa ser paisagem, 

admita-se que um puro e simples sentimento possa ser interseccionado com a paisagem 

exterior. 

Podemos perceber semelhanças entre estes princípios e os conceitos 

sensacionistas, também explicitados pelo autor em textos teóricos e em cartas. Esta 

semelhança reforça quão fundamental é, na obra pessoana, o papel da percepção do 

espaço, inserido no amplo questionamento existencial/gnosiológico. Os pontos elencados 

por Pessoa nessa Nota encontram eco em muitos dos postulados da Geografia Humanista 

Cultural; em especial os do geógrafo chinês Yi-Fu Tuan a respeito do laço afetivo entre o 

indivíduo e o lugar, a que o estudioso deu o nome de topofilia (TUAN, 1980, p. 5; 107). Para 

o geógrafo, bem como para Pessoa, a percepção é uma atividade, um “estender-se para o 

mundo” (TUAN, 1980, p. 14) que depende não apenas dos sentidos, mas da subjetividade 

daquele que percebe. A palavra “experiência”, que usualmente traz consigo conotações de 

passividade, transforma-se, para Tuan (TUAN, 1983, p. 10), no verbo “experienciar”, em 

que o caráter ativo da percepção se torna mais evidente. 

É pelo viés da experiência que, mais uma vez, as vozes do texto de Pessoa e dos 

geógrafos humanistas se confundem: para Pessoa, devido à interpretação entre estado de 

alma e paisagem, ocorre um duplo movimento em que tanto o estado de alma é afetado 

pela paisagem exterior, quanto esta última (ou a sua representação) sofre do nosso estado 
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de alma. Desta forma, a experiência (positiva ou negativa) que o sujeito tem em relação a 

uma dada paisagem determina (e é determinada por) o conceito que ele tem dela. No 

exemplo de Pessoa, “num dia de sol uma alma triste não pode estar tão triste como num 

dia de chuva (...) [e] é de todos os tempos dizer-se, sobretudo em verso, coisas como que 

„na ausência da amada o sol não brilha‟ e outras coisas assim.” (PESSOA, 1972, p. 

101).Para geógrafos como Tuan (1983, p. 10) e o francês Paul Claval (2001, p. 13), nós 

imprimimos na paisagem os nossos sentimentos, crenças e valores, construindo visões de 

mundo peculiares, que se expressam melhor nas obras literárias do que em qualquer outro 

meio: “A associação do físico com temperamento e caráter é um lugar comum na literatura. 

(...) De seus escritos aprendemos a reconhecer a singularidade das pessoas.” (TUAN, 1980, 

p. 55). Temos, então, o tipo de representação preconizado por Pessoa para a arte que, por 

sua vez, atingia sua forma suprema na literatura, na opinião do poeta português. 

A leitura dessa Nota Preliminar em cotejo com a referida teoria nos levou a 

questionar se esses princípios apresentados por Pessoa se aplicariam em seus poemas, uma 

vez pressuposta a correspondência entre uma nota preliminar e o conteúdo de um livro. 

Assim, analisaremos mais detidamente dois poemas do Cancioneiro que consideramos mais 

evidentemente próximos a esta perspectiva, com vistas à verificação dessas ideias sobre 

percepção e arte colocadas em prática na poesia: 

 

Lenta e lenta a hora 
Por mim dentro soa 
(Alma que se ignora!) 
Lenta e lenta e lenta, 
Lenta e sonolenta 
A lua se escoa...  
 
Tudo tão inútil! 
Tão como que doente 
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Tão divinamente 
Fútil – ah, tão fútil 
Sonho que se sente 
De si próprio ausente... 
 
Naufrágio ante o ocaso... 
Hora de piedade... 
Tudo é névoa e acaso 
Hora oca e perdida, 
Cinza de vivida 
(Que Poente me invade?) 
 
Que morta esta hora! 
Que alma minha chora 
Tão perdida e alheia?... 
Mar batendo na areia, 
Para quê? Para quê? 
P‟ra ser o que se vê 
Na alva areia batendo? 
Só isso? Não há 
Lâmpada de haver – 
– Um – sentido ardendo 
Dentro da hora – já  
Espuma de morrer? 
 

 

O crepúsculo é um motivo recorrente na poesia pessoana, aparecendo em mais de 

dez poemas do Cancioneiro. Esta “insistência” não é gratuita, nem se deve apenas ao gosto 

simbolista/decadentista que teria influenciado Pessoa: mais do que isso, o motivo do ocaso 

expressa uma ideia mais ampla e basilar que perpassa toda a poesia do ortônimo: o 

Intervalo. Chamada mesmo de “intervalar”, essa poesia geralmente apresenta o eu-lírico 

situado no não-lugar, na ausência, no real fugidio, como que encurralado entre duas 

situações opostas: vida x morte; dia x noite; sentir x pensar; passado x futuro, entre outras. 

“A hora”, como é também chamado este momento, é um instante epifânico “em que 

qualquer coisa brilha por parecer escapar ao poeta (...). Quantas vezes o poeta fala da hora, 

como de alguma coisa completa em si!” (MATOS, 1993, p. 50).  Assim, o momento do 

final do dia e do início da noite é, para Pessoa ortônimo, o limiar para um mundo de 
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imaginação e devaneio, ainda que sempre controlados de perto pela razão. Da paisagem do 

poente, o poeta resgata memórias, sentimentos e valores, ao mesmo tempo em que os 

transforma em conceitos e procura a abstração. 

Em “Hora Morta”, a repetição da palavra “lenta” na primeira estrofe, inserida até 

mesmo em outra palavra, “sonolenta”, reforça o sentimento de vagarosidade de que o eu-

poético é acometido nesta Hora, sendo o seu estado de alma (ou a sua paisagem interior) 

afetado pela paisagem lúgubre que vê. Por outro lado, ao mesmo tempo, a Hora é lúgubre 

para ele, a partir do momento em que se cruza com a sua alma: “Lenta e lenta a hora/ Por 

mim dentro soa/ (Alma que se ignora!)” – notemos aqui a equiparação entre “a hora” e 

“alma”. Nessa mesma perspectiva, a terceira estrofe sugere que a palavra “Poente” 

signifique o conjunto de sentimentos de desencanto expressos nos primeiros cinco versos. 

O Poente invade o eu-lírico, isto é, torna-se um misto de paisagem interior e exterior, em 

que valores – neste caso, de tédio, inutilidade, piedade – são atribuídos ao espaço, 

transformando-o em vivência pessoal, experiência (TUAN, 1983, p. 6). O poema é 

finalizado em torno da distância entre o pensamento do eu-lírico e o seu sentimento: “Por 

que é que me gela/ Meu próprio pensar/ Em sonhar amar?”. Nestes versos, o amor vem 

após o sonho e o pensamento, isto é, o sentimento é algo terciário em relação a dois níveis 

decrescentes de consciência, nos quais o sonhar está abaixo do pensar. Pessoa reconhecia 

no pensar e no sentir dois extremos do processo de conhecer. Isto porque “a experiência” 

– explica Tuan (TUAN, 1980, p. 11) – “é constituída de sentimento e pensamento. (...) De 

fato, estão próximos às duas extremidades de um continuum experiencial, e ambos são 

maneiras de conhecer”.  
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No poema “O sol às casas, como a montes,”, temos novamente a visão do 

poente, com as cores dos últimos raios solares sobre as casas da cidade, que traz à tona um 

sentimento ambivalente na alma do eu-lírico: uma vivência temporal que mescla a saudade 

do que já passou com a falta do que, paradoxalmente, ainda está por vir: 

 

O sol às casas, como a montes, 
Vagamente doura. 
Na cidade sem horizontes 
Uma tristeza loura. 
 
Com a sombra da tarde desce 
E um pouco dói 
Porque quanto é tarde 
Tudo quanto foi. 
 
Nesta hora mais que em outra choro 
O que perdi. 
Em cinza e ouro o rememoro 
E nunca o vi. 
 
Felicidade por nascer, 
Mágoa a acabar, 
Ânsia de só aquilo ser 
Que há-de ficar –  
 
Sussurro sem que se ouça, palma 
Da isenção. 
Ó tarde, fica noite, e alma 
Tenha perdão. 

 

 

A ausência de horizontes é análoga à falta de limites definidos no continuum do 

tempo: a inquietação do eu-lírico em relação ao encontro com o ser (e/ou o sentido 

íntimo) dele mesmo e das coisas encontra par na indefinição da hora do pôr-do-sol, esta 

hora em que, “mais que em outra”, o sujeito chora o que perdeu e rememora o que nunca 

viu (terceira estrofe). 
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A ansiedade em relação à passagem do tempo culmina na última estrofe, cujos 

dois últimos versos sugerem a adesão completa do homem ao momento de percepção 

espácio-temporal: “Ó tarde, fica noite, e alma/ Tenha perdão.”. Aqui, novamente a hora 

(chamada de “tarde”) é equiparada à alma; e, consequentemente, somos induzidos a ler 

“fica noite” e “tenha perdão” como sentenças análogas. Seguindo esta leitura, o ficar noite 

é o definir-se da tarde, enquanto o ter perdão é o aquietar-se da alma – ambas tentam 

passar de um estado de indefinição para a segurança da identidade; no entanto, o eu-lírico 

parece nunca alcançar esta definição, permanecendo no desassossego:  

 

Perante a angústia do tempo [potencializada pela vivência do espaço, 
acrescentaríamos nós], o poeta procura conhecer, penetrar na inteligência 
do mundo; insatisfeito com a realidade que vê, tenta discernir o mistério. 
Mas a porta fecha-se-lhe, fica sempre aquém. (MATOS, 1993, p. 78).  

 

A palavra “tarde”, na segunda estrofe, desempenha papel semelhante ao vocábulo 

“Poente” no poema anteriormente estudado: a sua carga semântica é maior do que quando 

aparece no início da estrofe: “Com a sombra da tarde desce/ E um pouco dói/ Porque 

quanto é tarde/ Tudo quanto foi.”. Nos dois casos, a palavra significa o momento do dia 

entre a manhã e a noite, mas no terceiro verso a palavra adquire valor metafórico, ao ser 

igualada a “Tudo quanto foi”. Constatamos, portanto, a ligação do poente com a memória, 

que intensifica os sentimentos topofílicos, pois “a apreciação da paisagem é mais pessoal e 

duradoura quando está mesclada com lembranças de incidentes humanos” (TUAN, 1980, 

p. 110) – ainda que, no caso do eu-lírico, não sejam incidentes específicos simplesmente 

relembrados, mas um trabalho mais complexo de criação poética. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Assim, após a leitura analítica dos poemas do Cancioneiro, podemos responder às 

hipóteses apresentadas, as quais foram demonstradas pelo desenvolvimento das análises. 

Verificamos que a associação de imagens exteriores construídas e vivências íntimas são 

muito mais do que mera influência simbolista, mas o ponto de partida de toda uma 

concepção estética e epistemológica. Pessoa assimila o Simbolismo, ainda muito presente 

no Saudosismo, mas o ultrapassa:  

 

a correspondência homem-natureza proposta pelo Saudosismo continha 
em si algo a que Fernando Pessoa não podia deixar de pôr reservas: o 
facto do primeiro termo da relação se transformar, para além dum jogo 
de oposição que manterá com o outro termo, num verdadeiro elemento 
mediador, sob a forma de subjectividade. Era tal subjectividade 
mediadora que permitiria olhar a natureza saudosamente, em termos de 
lembrança ou memória, para que assim se descobrisse a alma das coisas. 
(GUIMARÃES, 1978, p. 250). 

 

Por meio dessa subjetividade, a vida é sentida como uma sucessão de instantes em 

uma cadeia, sem qualquer relação entre eles, provocando no poeta o sentimento da 

fragmentação e de falta de identidade, sentimento esse comum aos poetas modernos: para 

os poetas pós-Baudelaire, a relação entre o texto e o mundo representado se caracteriza 

pela convenção de uma dúvida epistemológica, em que o texto não precisa, 

necessariamente, descrever efetivamente o mundo, nem aproximar-se da verdade, 

preferindo antes o fluxo contínuo da corrente da consciência, que não tem a pretensão de 

ser definitiva nem de ter validade universal.  Essa concepção de sujeito subjacente à noção 

de representação baseada no princípio da identidade já vinha se desestabilizando, como 

explica Brandão (1997, p. 283), 
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com certas rupturas provocadas na cultura ocidental, como, por 
exemplo, pelo heliocentrismo, pelo evolucionismo, pela descoberta do 
inconsciente por Freud, pelas colações de Foucault que, analisando 
diferentes práticas discursivas, vê o sujeito como uma função vazia, um 
espaço a ser preenchido por diferentes indivíduos que o ocuparão ao 
formularem o enunciado. O sujeito pode assumir diversos estatutos no 
interior do discurso, porque não é mais marcado pela unidade, mas sim 
pela sua dispersão. 

 

O poeta procura, então, uma forma de alcançar um equilíbrio entre objetividade e 

subjetividade que lhe permitisse a total despersonalização, em meio à angústia “da 

simultânea procura e recusa de uma síntese, duma construção final, impossível e 

deliberadamente apresentada como tal” (HATHERLY, 1978, p. 75). A atitude filosófica lhe 

serve de elemento impulsionador para a poesia, que surge da admiração diante das coisas e 

supera qualquer explicação científica e filosófica na sua capacidade de exprimir o indizível. 

Observamos a presença de muitos princípios filosóficos da época de Pessoa em seus 

poemas, bem como de outros que lhe são posteriores. A aplicação de conceitos da 

geografia e da filosofia foi útil para alargar a compreensão da atitude do eu-lírico diante do 

mundo, não apenas enquanto simples admiração da natureza, mas como modo de vida e 

cosmovisão que é expressa não só temática, como formalmente. 

Verificamos ainda que os princípios elencados na Nota Preliminar da obra 

estudada, são de fato postos em prática nos poemas do Cancioneiro, uma vez que seus temas 

e modos de construção, conforme demonstramos, partem da vivência íntima da paisagem, 

notadamente a crepuscular, desenvolvendo-se de modo a sugerir ligação afetiva entre o eu-

lírico e o espaço, tal como tem afirmado a Geografia Humanista. 

Assim, constatamos a importância da leitura do espaço em Pessoa para a 

compreensão mais alargada da sua vivência do tempo (posto que é atrelado ao espaço no 
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processo de percepção), além do enriquecimento da análise de suas metáforas, em que não 

pesam somente critérios estéticos e convencionais para a escolha de elementos, mas 

também ideias acerca do que seja a poesia e a criação poética. O entendimento destes 

aspectos nos parece fundamental, ainda, para a tentativa de sistematização do que seria a 

coesão interna de todo o imenso conjunto da obra pessoana, uma vez que a maior parte do 

que dela conhecemos é de publicação póstuma. 
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ANA LUÍSA AMARAL E ANA CRISTINA CESAR: HERANÇA DA TRADIÇÃO 

PORTUGUESA E MODOS DE PENSAR O FEMININO NA POESIA 

CONTEMPORÂNEA EM PORTUGUÊS 

 

Rhea Sílvia Willmer1 

 

 

Estas areias pesadas são linguagem. 
 

Qual a palavra que 
todos os homens sabem? 

(Ana Cristina Cesar) 
 

Mas rainhas a sério: 
reinado em feminino e língua nova, 

nariz torcido à guerra no saber ancestral 
de entranhas próprias, 

não me lembro nenhuma 
(Ana Luísa Amaral) 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A partir dos cursos do professor Jorge Fernandes da Silveira, surgiu a possibilidade 

de inter-relacionar, através da poesia contemporânea, Portugal e Brasil. Obviamente, 

quando se trata da poesia portuguesa ou brasileira, escrita a partir da segunda metade do 

século XX, não há como deixar de falar da escrita em estados de censura e de interdição. 

Faz-se necessário, portanto, analisar a poesia de mulheres envolvidas com o 

desenvolvimento das questões ligadas ao feminino, ao feminismo e às novas possibilidades 

de comportamentos, de modos de vida e do uso da linguagem pelas mulheres. Para Ana 

Cristina Cesar os estados de censura são, ainda que parcialmente, reais, estes estados de 

interdição são essencialmente à fala feminina, ao “colocar-se como mulher”, como diz em 

                                                           
1 Doutoranda UFRJ/ CNPq. 
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seu ensaio “Literatura e mulher: essa palavra de luxo”; Ana C. observa que à mulher ainda 

não foi dado o direito de expressar-se totalmente, melhor dizendo: à mulher ainda cabe 

buscar a sua voz, a sua fala e a sua escrita. Assim como na leitura atenta da obra de Ana 

Luísa Amaral veremos que a busca de uma fala feminina ainda persiste: a busca de uma 

“língua nova, em feminino”. Ana Luísa Amaral observa ainda que “discutir sobre a 

existência de uma escrita de mulher, ou mesmo escrever como mulher revelar-se-ia [...] um 

ofício absolutamente inútil e, ao mesmo tempo, de uma extrema relevância” (AMARAL, 

2003, p. 118). 

1. ANA CRISTINA CESAR 

Ana Cristina Cesar surge, como poeta, no Rio de Janeiro da década de 70, 

momento em que as mudanças comportamentais iniciadas em 1967 com o tropicalismo 

estão no auge: Ainda é possível “revolucionar o corpo e o comportamento” (CESAR, 1993, 

p.125) apesar da censura, da ditadura e da opressão. E, nesse desejo de revolucionar os 

comportamentos da sociedade, as mudanças do papel da mulher acontecem com uma 

projeção intensa, a liberdade de atitudes está presente em toda a juventude das grandes 

cidades do mundo. No Brasil, essas mudanças passam a ter maior visibilidade a partir do 

advento do Tropicalismo, que traz à tona transformações estéticas que vão da música aos 

cabelos compridos dos rapazes. Nas palavras da própria Ana Cristina Cesar sobre os jovens 

tropicalistas: 

Usando cabelos longos, roupas extravagantes, atitudes inesperadas, a 
crítica política dos jovens baianos passa a ter uma dimensão de recusa de 
padrões de bom comportamento, seja ela artística ou existencial. Esse 
dado é uma novidade importante em relação ao modo de fazer política 
da esquerda tradicional, em que a prática revolucionária deixa de lado os 
aspectos existenciais e de comportamento, fazendo-se grave, séria, 
sagrada, conceitual e deserotizada (CESAR, 1993, p.124). 
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Curiosamente, os pais de Ana Cristina estiveram ligados aos movimentos políticos 

nos anos 60 e seria possível imaginar que essa contestação ao modo de fazer política da 

esquerda tradicional seja também uma forma de contestar os pais e a geração 

imediatamente anterior à sua. Fato é que as mudanças comportamentais de sua geração 

ecoam hoje de forma mais intensa do que a da geração do início dos anos 60 e, se as 

transformações da esquerda tradicional ficaram datadas e foram rapidamente abandonadas, 

as transformações comportamentais ficaram de herança para as gerações seguintes: houve 

uma mudança dos padrões comportamentais que perdura há 40 anos, o que foi 

contracultura agora é cultura consolidada. 

 
Não existe a possibilidade de uma revolução ou de transformações 
sociais sem que haja uma revolução ou transformações individuais. Em 
outras palavras, o desvio em nível estrutural só é possível a partir do 
desvio em nível comportamental (CESAR, 1993, p.126). 

 

Talvez seja neste sentido que Eduardo Subirats, em seu livro Da Vanguarda ao Pós-

moderno, afirme que não existe mais a utopia da modernidade, pois os valores das 

vanguardas artísticas deixaram de ser inovadoras e passaram a ser ritualísticas e 

conservadoras. A vanguarda deixou de ser revolucionária e subversiva e passou a integrar-

se nas exigências da produção industrial e da economia capitalista. As mudanças 

comportamentais da geração 70 puderam ter continuidade com o capitalismo, o que seria 

impossível de acontecer com os ideais da geração que a antecedeu, afinal de contas, 

possuíam ideologia essencialmente comunista. Para Eduardo Subirats, a integração dos 

valores de vanguarda é estritamente econômica e mercadológica, perdeu, portanto, o 

espírito de inovação e de ruptura, atendendo às aspirações da elite e aos modismos. Note-

se que Ana Cristina Cesar já percebia este fenômeno no final dos anos 70, em seu artigo 

publicado em novembro de 1977 – “Malditos marginais hereges” – a respeito da coletânea 
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de contos Malditos escritores!, publicada no primeiro semestre do mesmo ano e que atingiu 

grande número de exemplares vendidos (25 mil): 

 
Desde a capa, os escritores são adjetivados com garrafal MALDITOS 
que lhes anuncia o status marginal. Todos têm o 3x4 datado ali na frente, 
caras perigosas como que fichadas na polícia. Chamada repreensiva ecoa 
a bronca que todos julgam merecer [...] Os adjetivos de maldição e de 
marginalidade, os retratinhos e as feias broncas não foram às bancas para 
atrair repressão. Mas para embalar ideologicamente o produto a ser 
vendido (CESAR, 1993, p.112). 

 

Trata-se, assim, de uma integração estritamente econômica e mercadológica – que 

perdeu, portanto, o espírito de inovação e de ruptura, atendendo às aspirações da elite e aos 

modismos. A ruptura com o passado, o abandono da tradição, a concepção racionalista da 

cultura e a crença no progresso tecnológico eram atos subversivos contra o poder e partiam 

do desejo de começar um novo mundo a partir do zero, no entanto a vanguarda impôs-se 

mais como um dogma. Dogma unido ao princípio racionalizador da nova tecnologia, que 

legitimou a privação da identidade histórica em detrimento de uma nova identidade 

homogênea.  

O esgotamento da utopia artística da modernidade não é uma postura intelectual 

conservadora, pois aceitar a modernidade significa afrontar a radicalidade da situação limite 

que o homem moderno vive: o vazio simbólico e vital, a angústia e o niilismo da civilização 

técnico-científica. A cultura moderna gera constantemente a sua autodissolução e sua 

reformulação, assim, o desenvolvimento constante da economia e da tecnologia gera o 

sentimento de uma ausência de valores permanentes na cultura e, por isso, há o constante 

desejo de ruptura e inovação, que definem essencialmente a modernidade.  

Faz-se necessário ainda observar a maneira como Ana Cristina Cesar referencia a 

poesia portuguesa, observando que a poeta afirma: “a gente sempre acha que é / Fernando 

Pessoa” (CESAR, 1998, p.136),  
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2. ANA LUÍSA AMARAL  

Ana Luísa Amaral publicou seu primeiro livro em Portugal no ano de 1990 e, na 

reflexão acerca do cotidiano, Oswaldo Silvestre afirma: “busca ressensibilizar os materiais 

poéticos” (SILVESTRE, 1998, p. 56), a partir de uma experiência estética inovadora, que 

constitui muito da sua maneira de lidar com a língua de Camões, nas palavras da 

professora Ida Alves: 

 
Com o primeiro livro editado em 1990, Minha senhora de quê, a poeta 
assinou seu nome na poesia portuguesa e desde então vem 
desenvolvendo seu trabalho de escrita sobre o avesso da tradição 
literária, interrogando os bastidores da cena poética e ultrapassando os 
limites de uma poesia feminina (ALVES, 2008, pp. 227-228). 

 

Assim, nessa espécie de “avesso da tradição literária”, Ana Luísa Amaral inscreve 

sua poesia na Literatura Portuguesa de maneira inovadora e, ao mesmo tempo, na tradição 

literária, já que o “avesso” é indissociável do “direito” (que normalmente não é sequer 

nomeado). Na obra de Ana Luísa Amaral seus poemas abordam – com linguagem que se 

aproxima da linguagem do cotidiano – uma temática mediana, aparentemente simples, 

mas que está em busca de descrever e expressar inquietações profundamente femininas. 

Talvez nesse sentido Ana Luísa Amaral se negue a taxar sua poesia de feminista, pois em 

sua procura por uma “língua nova” não pretende igualar-se aos homens poetas, mas busca 

algo inteiramente novo e “em feminino”, “no saber ancestral de entranhas próprias” 

(AMARAL, 1993, p.58). e Ana Luísa Amaral, como alguns dos poetas portugueses mais 

recentes 

pode centrar-se em pequenos acontecimentos quotidianos, banais, sem 
grandeza aparente, procurando situar a poesia como uma epifania na 
vida, e não no texto, se bem que sem deixar de fazer pairar a suspeita de 
que esse é um efeito que só a textualidade consente. Talvez a poesia de 
Ana Luísa Amaral seja aqui um exemplo particularmente legível, 
porquanto assumidamente se divide por esses dois caminhos, explorando 
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uma sintaxe inovadora e transgressiva, sem deixar de desenvolver 
também uma temática facilmente integrada pelo leitor no seu mundo 
habitual (MARTELO, 2007, p. 47). 

 

Ana Luísa Amaral apresenta também inúmeros poemas de caráter metapoético e 

nesses costuma trazer à tona a tradição literária não só portuguesa, mas ocidental, note-se 

que há a presença de elementos da cultura clássica por toda sua obra e quando esses 

elementos vêm à tona não é a escrita de fatos do cotidiano que prevalece, mas sim uma 

escrita “maior”, cito Paula Morão no prefácio do livro a Gênese do Amor: “se até aqui a 

sua obra se caracterizava, globalmente, por um tom menor [...], a verdade é que, lendo-a 

agora como um todo, a alguma distância, nela se vão encontrando balizas” (MORÃO, In 

AMARAL, 2007, p. VI), e essas balizas estão tanto nas referências literárias quanto na 

construção dos poemas em si, isto é, no trabalho poético: no verso, na métrica e na rima. A 

poesia de Ana Luísa Amaral enfatiza também o caráter sublime presente na tradição lírica, 

cito Rosa Maria Martelo: “destacaria o facto de a poesia de Ana Luísa Amaral exprimir uma 

espécie de nostalgia do sublime, sentimento que, embora recorrente, se encontra 

explicitado, sobretudo, em texto de carácter metapoético” (MARTELO, 2010, p.256-257).  

A Gênese do Amor, livro de Ana Luísa Amaral publicado em Portugal no ano de 

2005, e no Brasil dois anos depois, é uma das poucas obras da poeta publicadas no Brasil. 

Apesar de, já a primeira vista, ser possível compreender que Ana Luísa Amaral, ao escolher 

o título de seu livro – metapoético e quase  inteiramente composto por diálogos entre os 

poetas maiores da tradição lírica ocidental: Petrarca, Dante e Camões (entre si e com suas 

musas) –, tem a percepção de que o amor, tal como conhecemos, idealizamos e trazemos 

para nossas vidas, baseia-se essencialmente no universo amoroso criado por esses três 

poetas; daí o termo “gênese”? Paula Morão aponta também para o fato de que a palavra 

gênese pode se referir ao livro do Genesis, ou seja, à história do primeiro par, cito: 
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Na obra que agora lemos, esse processo vai ser retomado, não para se 
reconfigurar a narração mítica de um mundo que emerge das trevas e do 
caos, mas para se contar e indagar o que é “o amor” recorrendo a histórias 
maiores da tradição sobre a impossibilidade do mesmo amor. Essas 
narrativas evocam pares míticos, todos eles – não por acaso – constituídos 
por poetas e suas amadas, que mesmo quando foram pessoas reais chegaram 
até nós pela sua espessura como personagens, como seres de papel: Camões 
e Natércia ou Catarina, Dante e Beatriz, Petrarca e Laura (MORÃO, In 
AMARAL, 2007, p. X). 

 

Há algo de novo na escrita desse livro: aqui as musas não são apenas cantadas: elas 

possuem voz. No entanto, quando a musa fala, ela quase deixa de ser musa, pois a musa 

idealizada não se manifesta, não demonstra vontades ou desejos, daí que este seja visto 

como um livro feminista de Ana Luísa Amaral, afinal ela dá voz a mulheres que ficaram em 

silêncio durante séculos. Paula Morão escreve o “Prólogo” deste livro – observe-se que não 

é um prefácio, portanto deve ser lido juntamente com os poemas – e para elucidar a forma 

da poeta trazer à tona motivos tradicionais da poesia, o melhor a fazer é citar Paula Morão: 

 
[Há] duas vertentes principais na construção deste volume que os 
anteriores foram prefigurando: por um lado, o entremostrar de 
referências literárias, patentes e subjacentes; por outro, a perfeita 
organização dos poemas num crescendo que acentua a vertente 
metapoética, estendendo-se da glosa de motivos tradicionais e suas 
matrizes textuais ao saber do verso, bem patente no cuidado com o 
ritmo do verso curto, com a assonância e com processos de rima interna 
e externa. Tudo isso dá forma a um livro que atrai aquele leitor que for 
além de uma leitura apressada (MORÃO In AMARAL, 2007, p. VII). 

 

É preciso ir além de uma leitura apressada para enxergar mais do que um livro 

meramente feminista. Seu livro não apenas mostra que a poeta é “herdeira” daqueles que 

iniciaram a escritura lírica, como deixa clara a consciência dessa herança. No entanto, Ana 

Luísa Amaral é mulher, portanto, herdeira também das musas. Sua voz é uma nova voz, 

mas não uma nova voz inédita e sim uma que re-inaugura a poesia e a língua portuguesa.  
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Mas, se levarmos em consideração estudos como os de Spivak, perceberemos que 

de fato há íntima relação entre a mulher e o silêncio, explico: em Pode o subalterno falar? de 

Gayatri Spivak, a autora demonstra que o discurso e a produção intelectual são 

predominantemente os daqueles que estão em situação superior, ou seja, o homem 

ocidental. Aqueles que estão em posição subalterna são impedidos de falar e tendo sido a 

mulher silenciada por muitos séculos, tirá-la da obscuridade pode sim ser encarado como 

uma atitude feminista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ana Luísa Amaral e Ana Cristina Cesar apresentam-se como herdeiras da tradição 

portuguesa, considerando-se a pressuposição levantada pelo professor Jorge Fernandes da 

Silveira, de que se retorna, na poesia contemporânea, a uma epopeia breve, ao poema 

narrativo que aborda o homem comum, cuja principal viagem é a interior, as duas poetas 

aproximam-se ainda por darem luz a modos de ser e pensar o feminino na poesia e em 

poesia contemporaneamente em português, dando voz à inquietações a respeito do papel, 

da linguagem e do lugar da mulher. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Ida. “Entre poemas de Ana Luísa Amaral”, In Revista Matraga, v. 15, nº23. Niterói, 
julho/dezembro de 2008. 

AMARAL, Ana Luísa. Inversos. Dom Quixote, Lisboa, 2010. 

______. Poesia Reunida 1990-2005. Edições Quasi, Lisboa, 2005. 

______. Coisas de Partir. Fora do Texto, Coimbra, 1993. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2603 
 

______. Entre Dois Rios e Outras Noites. Campo das Letras, Porto, 2007. 

______. A Gênese do Amor. Gryphus, Rio de Janeiro, 2007. 

______. “O Formato Mulher”, In http://angnovus.wordpress.com, Apresentação na Casa Pessoa, Lisboa. 
Acesso em 12 de março de 2010. 

ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte Como História da Cidade. Martins Fontes, São Paulo, 
1998. 

BARBOSA, Adriana Maria de Abreu. “Transgressão, identidade feminina e outricidade na 
poesia marginal de Ana C.”, In Desafiando o Cânone: Aspectos da Literatura de autoria feminina 
na prosa e na poesia (anos 70/80). Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1999. 

CESAR, Ana Cristina. A Teus Pés. Editora Ática/Instituto Moreira Salles, São Paulo, 1999. 

______. Crítica e tradução. Editora Ática/Instituto Moreira Salles, São Paulo, 1999. 

KLOBUCKA, Anna M. O Formato Mulher: A Emergência da Autoria Feminina na Poesia 
Portuguesa. Angelus Novus editora, Coimbra, 2009.  

MARTELO, Rosa Maria. Vidro do mesmo vidro. Campo das Letras, Porto, 2007. 

______.  “Ana Luísa Amaral – Entre dois rios e outras noites”, In Recensões Críticas. Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2008. 

REIS, Lívia de Freitas; VIANNA, Lúcia Helena; PORTO, Maria Bernadette. Mulher e Literatura 
– VII Seminário Nacional. EdUFF/Sette Letras, Rio de janeiro, 1999. 

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Editora UFMG, Belo Horizonte, 
2010. 

SILVEIRA, Jorge Fernandes da. “O retorno do épico – a nau e a nave” (texto apresentado 
no I Congresso Internacional da Cátedra Jorge de Sena: Andanças Prodigiosas da 
Literatura). UFRJ, Rio de Janeiro, 2009. 

SILVESTRE, Osvaldo Manuel. “Recordações da casa amarela – A poesia de Ana Luísa 
Amaral”, In Relâmpago – revista de poesia, nº3. Lisboa, outubro de 1998. 

SUBIRATS, Eduardo. Da Vanguarda ao Pós-moderno. Editora Nobel, São Paulo, 1987. 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2604 

 

 

A CONTESTAÇÃO IDEOLÓGICA EM “MAR PORTUGUÊS”, 

DE FERNANDO PESSOA 

 

                 Rita de Cássia Ramos1 

 

Neste estudo, examina-se a linguagem poética de “Mar Português”, de Fernando 

Pessoa. O procedimento adotado, seguindo Jauss (1989), foi a realização de leituras 

heurística, hermenêutica e intertextual.  

Acerca desse percurso de leitura, cabe breve explicação: no momento da leitura 

heurística, são produzidos questionamentos causados por estranhamentos encontrados 

durante a leitura linear e intra-texto. No momento da leitura hermenêutica, também 

intratextual, as relações cotextuais são realizadas, rompendo-se com o movimento linear de 

leitura.  No momento da leitura de reconstrução histórica, buscam-se estabelecer relações 

intertextuais e interdiscursivas, extra-texto, para obter respostas que não foram produzidas 

por meio das relações cotextuais. Esse momento diz respeito ao entendimento de que um 

determinado texto é produzido quando nosso horizonte de suposições históricas e 

significados se unem ao horizonte em que a própria obra se insere.  

No início do poema, os dois versos iniciais apresentam lamentação do eu-lírico ao 

constatar o sofrimento de Portugal: “Ó mar salgado, quanto do teu sal/São lágrimas de 

Portugal!” (Pessoa, 1972:82) Por meio de apóstrofe, o mar é invocado para dolorosa 

constatação de que grande parte do sal marinho é  proveniente das “lágrimas de Portugal”.  

O pleonasmo realça o sabor salgado das águas e a metáfora hiperbólica exprime 

sentido de sofrimento sentimental bastante intenso. A metonímia revela que a dor atinge a 

                                                           
1 Doutoranda em Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo. E-mail: 
prof.cassia@yahoo.com.br 
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todos os nascidos na pátria portuguesa. A presentificação desta dor é sugerida pelo verbo 

“ser”,  no presente atemporal.  No  contexto em que se insere, a palavra “sal” sugere grande 

desgosto, dissabor, amargura, mágoa, mas também, considerado seu simbolismo,  o termo 

pode sugerir aliança inquebrantável entre a nação portuguesa e o mar: 

 

A aliança do sal designa uma aliança que Deus não pode romper  enquanto 
sal de aliança, sua presença é obrigatória em todo sacrifício. Tudo o que é 
salgado é amargo, a água salgada é, portanto, uma água de amargura. 
(Dicionário de Símbolos, CHEVALIER, 1982, p. 797). 

 

Nos três versos seguintes da primeira estrofe, aparece a adversidade, o conflito, 

configurando-se como origem das lágrimas portuguesas: “Por te cruzarmos, quantas mães 

choraram,/Quantos filhos em vão rezaram!/Quantas noivas ficaram por casar” (PESSOA, 

1972, p. 82).  

A oração “Por te cruzarmos” especifica a causa da grande mágoa, sendo que a 

escolha do verbo “cruzar” parece sugerir não somente travessia, mas também que tal ato 

seria uma espécie de “cruzada” marítima.  

A enumeração identifica quem, no passado, tanto sofreu: a família portuguesa que foi 

desestruturada, ou nem mesmo teve a chance de se formar. Quem mais pagou o preço não 

foram os poderosos, foram os lavradores que deixaram o campo e seus sonhos de felicidade 

simples e possível.  

O eu-poemático focaliza não apenas o grande número de mortes, mas a dignidade 

dos humildes navegadores, descritos como pessoas  de muita importância  na esfera familiar. 

Cabe aqui uma observação acerca de tal feito: 

 

Em uma nação de pouco mais de um milhão de habitantes, o sacrifício de 
potencial humano para sustentar o esforço do descobrimento foi enorme.  
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(...) Uma vez criado o império, a cada ano eram necessários novos 
soldados, marinheiros e administradores para atender-lhe às necessidades. 
A indiferença oficial, tempestades, violência e doenças tropicais cobraram 
deles um preço implacável. Só uma pequena parte dos que deixavam as 
praias de Portugal um dia voltaria, e os que voltavam, (...) em geral, 
encontravam-se com os corpos prematuramente alquebrados. (...) Por 
causa do sigilo imposto a grande parte dessas explorações, o custo total da 
conquista portuguesa nunca será conhecido (WATKINS, 2004, p. 32). 

 

 Neste momento do percurso de leitura, heurística e hermenêutica, que são 

recorrentes e imbricadas, surgiu o seguinte questionamento: O que teria levado o lavrador 

português a se tornar navegador? 

Retomando a leitura do poema, observa-se que a anáfora (quantos, quantas)   

evidencia que a perda  também atingiu (e muito)  os que ficavam em terra portuguesa. Assim 

é  realçado o drama familiar daqueles  cujo amor (de mãe, de filho, de noiva) foi preterido 

pela  obra a ser cumprida. Nestes versos, portanto, se evidencia o grande desprendimento 

exigido pela empresa navegadora aos que deixavam suas famílias ao desamparo e arriscavam 

suas vidas.  

O tom exclamativo prolonga a sugestão do pesar,  iniciada nos dois primeiros versos,  

que se mostra como consciência capaz de se emocionar, no presente atemporal,  com a 

evocação do infortúnio vivenciado pela pátria portuguesa à época dos Descobrimentos.  

O último verso da primeira estrofe apresenta uma espécie de resolução para a 

adversidade, para o conflito vivenciado: “Para que fosses nosso, ó mar!” (Pessoa, 1972:82).  

Trata-se da explicação para tanta dor sofrida:  a enorme perda ocorreu para que o 

mar se tornasse português. Assim, os navegadores entraram em conjunção com o objeto a 

que atribuíram valor: a posse do mar, evidenciada  pelo pronome possessivo “nosso”. 

 Agora o tom exclamativo é de outra ordem: revela a compreensão acerca da 
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finalidade de tamanho sacrifício. Tal compreensão, que diz respeito ao fato de a travessia do 

mar ter sido executada com sucesso, é enunciada com entusiasmo. 

 Nota-se que   o “mar” não é mais referido como “salgado” e sua posição no verso, 

comparada ao verso inicial, é oposta, encontra-se no fim e não no começo. O referente 

“mar” passa por um processo de ressemantização e se torna “português”. A posse deveu-se 

a ato viril dos navegantes portugueses e o eu-poemático se inclui, por herança, neste grupo.  

Nos dois versos iniciais da segunda estrofe, o eu-poemático faz uma avaliação sobre 

o fato histórico da dominação marítima: “Valeu a pena? Tudo vale a pena/Se a alma não é 

pequena” (PESSOA, 1972, p. 82). Tal questionamento é revelador de contestação ideológica 

(valeu a pena x não valeu a pena).  Ocorre aqui a presença de polifonia e intertextualidade 

implícita.  

Quanto a esses conceitos, cabe breve comentário: segundo Koch (2004), o  conceito 

de polifonia é mais amplo que o de intertextualidade, pois, naquela, há necessidade apenas de 

que se encenem, no sentido teatral, em determinado texto, pontos de vista de enunciadores 

diversos, enquanto esta requer a presença de um intertexto, cuja fonte é explicitamente 

mencionada, ou está implícita.  

Conforme Ducrot (1984), no enunciado polifônico, ocorre ato ilocucional, regido 

pelas intenções do “eu”, e, nele,  aparece o conflito de duas perspectivas  que se opõem,  

cada uma delas se revelando em  enunciado diverso.  

Assim, a intertextualidade é uma prática cuja finalidade é trabalhar a língua e a 

significação, mas também as ideologias, transformando-as. O texto é, portanto, dotado de 

uma intenção argumentativa de transformar crenças, que estão representadas pelas vozes 

que, nele, se entrecruzam, pela polifonia. O texto, não somente reproduz, como também 

transforma os “mitos” básicos de certa cultura (KRISTEVA, em TOLEDO, 1984). 
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Retornando à leitura linear do poema, em que se observou a divergência de opiniões 

acerca da “possessio maris” portuguesa, nota-se que o eu-poemático assume perspectiva 

favorável, sendo sua  sanção positiva  a respeito da façanha realizada pelos navegadores 

portugueses: “Tudo vale a pena/Se a alma não é pequena”. Nestes versos, o “tudo” abrange 

toda a glória do feito, embora, o eu-poemático não deixe de expressar toda a dor dos que se 

sacrificaram para levar a efeito a empresa navegadora.  

Trata-se de uma voz que procura vencer a argumentação contrária de que não teria 

valido a pena a travessia marítima empreendida pelos navegadores portugueses 

considerando-se o enorme sacrifício humano envolvido em tal aventura. A opinião favorável 

dessa voz fundamenta-se não somente no resultado (o domínio marítimo, os 

descobrimentos), mas também nos valores grandiosos que motivaram a empresa 

(retomando-se os sentidos  da expressão “ alma não é pequena” e do verbo “cruzar” ).  

Segundo a argumentação do eu-poemático, a travessia marítima revelaria a grandeza 

de caráter tanto dos que a projetaram, como a dos que a protagonizaram  e mesmo a dos que 

aguardaram em terra.  Pode-se dizer que essa grandeza eleva  a todos, portugueses ou não, na 

medida em que teria expandido a excelência humana. 

O terceiro e quarto versos da segunda estrofe evocam, respectivamente, o sonho e a 

adversidade vivenciadas no passado: “Quem quere passar além do Bojador/Tem que passar 

além da dor.” (Pessoa, 1972, p. 82)  

Os dois versos são construídos de forma paralela, o elemento invariável é “passar 

além”, o variável é modalizado pelo querer e pelo necessitar. Neles, é evocado um momento 

crucial da expansão marítima: a ultrapassagem do cabo Bojador. O topônimo representa  o 

marco, cuja ultrapassagem tornou possível a “possessio maris” e todo seu desdobramento 

(descobrimentos, império).  
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Cabe buscar compreender um pouco melhor o significado desta ultrapassagem para a 

mentalidade medieval: 

 

Nessa época, uma linha formada pelo cabo Bojador, a oeste do Saara, e as 

ilhas Canárias, ao norte dele, era o limite abaixo do qual pouco se 

conhecia, embora os mitos sobre a região fossem abundantes. Os árabes 

chamavam a região de o “Verde Mar de Escuridão”, de onde não havia 

possibilidade de volta. (...) É natural que a perspectiva de aventurar-se pelo 

vazio não mapeado ao sul do cabo Bojador fosse encarada com medo e 

superstição. (...) É difícil, hoje, entender a arraigada significação que este 

modesto cabo tinha para a mente do marinheiro medieval. (...) Quando 

Henrique mandou esse primeiro navio, nave alguma que houvesse 

ultrapassado o cabo Bojador jamais voltara. Esses navios haviam, 

literalmente, sumido da face da Terra. (...) A volta até o cabo Bojador era 

particularmente  traiçoeira. Fortes sirodos, reunindo suas forças nas 

profundezas do Saara, sopram para o mar, impedindo o avanço dos 

navios. As correntes oceânicas, que eram tão cruciais para as naves a vela 

daquela época, eram desconhecidas e, assim, consideradas traiçoeiras. (...). 

Além do mais, não havia ancoradouros protetores para navios a vela, nem 

qualquer refúgio para o qual se pudesse fugir com rapidez se a natureza 

obrigasse. Se fossem pegos por uma tempestade ou por um tempo incerto, 

não havia porto disponível. Estavam nus, despojados no mar, expostos à 

natureza. (...)  As técnicas de navegação não estavam à altura do esforço, 

nem Henrique dispunha de capitães com experiência suficiente para 

enfrentar a incerteza com confiança e coragem (WATKINS, 2004, p. 93-

94). 

 

Retornando à leitura do poema, observa-se que o tom proverbial dos versos 

referentes ao Cabo do Bojador  cria o efeito de uma lição vinda do passado, como se quem  

enunciasse tal sentença fosse dotado de  sabedoria proveniente das experiências marítimas.  
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Sua construção é dedutiva, do geral  ao particular, portanto,  a particularidade de um 

ato histórico serve como exemplificação de um  conhecimento universal. Tal enunciação 

axiomática impregna de sugestão simbólica a ultrapassagem do Bojador, que se remantiza 

como limite transposto para o alcance de glória, quase sobre-humana. 

 Os dois versos finais do poema reapresentam o mar: “Deus ao mar o perigo e o 

abysmo deu,/Mas nelle é que espelhou o céu” (Pessoa, 1972, p. 82). O que é evidenciado 

agora não é a relação do mar com o homem português (seu sabor salgado, sua posse), mas 

seu caráter dual:  o mar é ameaçador, abissal, assombroso, cercado de mistério, obscuro; no 

entanto, é espelho do céu.  Ente ambíguo, dúbio, espaço de perdição, mas de sublimação, 

por conter o reflexo celeste.  

A palavra “céu”, que fecha o poema, é indicativa do que há de mais sublime, de mais 

supremo. Já não se trata de rota horizontal, mas de via ascensional: o outro Além, de fato 

real, uma vez que não se trata de mero reflexo.   

Estes dois versos finais também têm tom proverbial. Também parece ser voz de um 

enunciador experiente, que traz uma revelação acerca da  identidade do mar que ultrapassa o 

circunstancial e revela sua essência: o mar é um caminho para a elevação (glória terrena, 

encontro com Deus). 

Concluído o exame da linguagem poética de “Mar Português”, compreende-se que, 

nesse poema, é exaltado o heroísmo dos navegantes que, historicamente, enfrentaram 

grandes perigos e sofreram grandes desastres.  

É realçado o enorme preço pago pela grandiosa proeza.  Pode-se observar que o 

poema trata, sobretudo, de promover a aceitação incondicional da empresa marítima,  bem-

sucedida,   apesar de seus aspectos trágicos, apresentados como inevitáveis.  
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No poema é representado um embate de argumentos: a favor e contra os 

descobrimentos (a posição contrária é implícita e se revela na pergunta “valeu a pena?”).  

Nesta perspectiva contrária, a crítica aos Descobrimentos aparece, mas como argumento 

vencido, o que acentua o tom elogioso do poema, que encerra uma “moral”: a de que 

grandes aspirações levam os homens a grandes realizações e nobilita-os.   

O poema “Mar Português, como já foi verificado em vários estudos, tem como 

intertexto o episódio “O Velho do Restelo”, de Os Lusíadas, de Camões (1982). Cabe 

examinar alguns aspectos do diálogo estabelecido entre as duas obras.  

Trata-se de dois textos pertencentes a obras que exaltam as Navegações. No episódio 

da epopeia camoniana, é apresentada uma voz contrária à partida dos navegadores, que 

defende a permanência junto à família, a lida em solo pátrio.  

 Nesse episódio,  os termos “fama” e “glória” são usados, da perspectiva do Velho 

do Restelo, para iludir o povo, pois, encoberto por palavras enobrecedoras, estaria o elogio 

da cobiça fútil, da vaidade leviana. No embate de ideias constantes de Os Lusíadas, o 

argumento do Velho é vencido pelos fatos, pois os navegadores não desistem da façanha, 

partem, chegam à Índia, expandem o Império português, difundem a fé cristã, e ficam 

cientes dos descobrimentos futuros. 

Na contestação ideológica presente no poema “Mar Português”, o argumento 

vencedor também é a favor das Navegações, e, como no episódio do Velho do Restelo,  se 

enuncia como um saber feito apenas de experiências. A fala do eu-poemático de “Mar 

Português” também se assemelha à voz do Velho do Restelo por conter um “saber” 

proveniente do consenso geral.  
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A fala do Velho, no entanto,  é de um saber enunciado no momento da partida dos 

navegadores a projetar os aspectos trágicos do futuro, enquanto  a voz  do eu-poemático de 

“Mar Português” é de um saber enunciado após a  utrapassagem do Bojador.  

No poema pessoano, o temor do desconhecido geográfico já foi ultrapassado, 

restando, todavia, o temor de não se saber dar novo significado aos sinais deixados por Deus 

aos homens por intermédio de entes  da natureza e dos personagens que protagonizaram o 

tempo áureo da história portuguesa.  

O engano evidenciado na fala do Velho do Restelo diz respeito à manipulação 

ideológica dos poderosos, cujo discurso encobriria interesses vis. Em “Mar Português”, o 

engano parece consistir, em não se saber ressignificar o vivido, e, sendo assim, proceder-se à 

falsa dicotomia entre histórico e mítico, tomando-se a aparência como essência.  

Em “Mar Português”, os interesses vis não foram criticados, foram calados pela 

eloquência da façanha de “passar além do Bojador”. Essa omissão é coerente com o  livro 

Mensagem, que, visando elevar a história à dimensão mítica,  usou como recurso a sublimação. 

(Destaca-se a importância de outros intertextos, não abordados neste trabalho, que 

auxiliariam a compreensão da dimensão mítica do poema (como muitos dos poemas do livro 

Mensagem), ou ajudariam na compreensão da articulação do poema com seu momento de 

enunciação (como um intertexto histórico acerca da política colonialista de Salazar)). 

Neste percurso de leitura, chega-se ao momento do encontro de uma resposta ao 

questionamento produzido durante a análise da linguagem poética de “Mar Português”, 

acerca do que, na formação de Portugal, teria transformado o homem do campo em homem 

do mar. 

 Para tanto,  recorremos a um estudo de António Sérgio (1972), no qual se observa 

que, na história de Portugal, ocorreu o triunfo da política do “Transporte” e o fracasso da 
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política de “Fixação”, cada uma delas correspondendo às duas atividades essenciais da 

economia portuguesa: a agricultura e o comércio marítimo, que deveriam ter sido 

complementares,  mas não o foram. 

 António Sérgio analisa a importância da atuação de D. Fernando (bem como à de D. 

Dinis e à de D. Afonso IV), tratado, por ele, como “notável legislador”, na criação de leis 

agrárias que apontavam um caminho bastante promissor a ser seguido, considerando formas 

bem pensadas de fixação do homem no campo até a obtenção da mais completa 

produtividade agrícola.  

Por meio dessa legislação, os proprietários de terra eram obrigados a tornar sua 

propriedade produtiva, para tanto, deveriam colher mão-de-obra necessária, pagando-lhes 

razoavelmente, com pensão ou cota de frutos; proibia os que não fossem lavradores de 

usarem a terra cultivável em pastos e charnecas; obrigava os que haviam sido lavradores e 

seus descendentes e todos os que não trabalhavam em “ofício útil ao bem comum” a se 

dedicarem ao trabalho agrícola, sendo remunerados “por soldada na lei ou nas posturas 

municipais” e exigia que os desocupados e mendigos fossem forçados a trabalhar na 

agricultura “pelo sustento ou por soldada”.  

No entanto,  segundo António Sérgio, a fidalguia que ocupava o poder na época, 

mostrou-se incompetente para promover o progresso, exigindo servidão nas atividades 

industriais e cobrando impostos altíssimos à posse e cultivo do solo.  

Assim, teria faltado uma elite que fizesse com as leis propostas por D. Fernando 

fossem cumpridas, pois a   fidalguia portuguesa da época não zelou pelo cumprimento das 

leis feitas e, assim sendo, falhou em seu papel histórico de promover o desenvolvimento 

agrícola de Portugal. 
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 Como resultado houve o deslocamento de lavradores, que abandonavam o campo 

para exercerem atividade marítima e comercial.  António Sérgio observa, portanto,   o nexo 

entre o fracasso da política da Fixação e a do Transporte, sendo que,  na medida em que 

aquela recuava esta  avançava, resultando, durante a formação da nacionalidade portuguesa, 

na “grande empresa das navegações”.  

 Concluído este percurso de leitura, pode-se afirmar, a partir do intertexto histórico, 

que o poema “Mar Português” representa literariamente o que ocorreu no passado lusitano, 

ratificando a política do “Transporte”, mas sublimando-a ao figurá-la como transcendente.  
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INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo trabalhamos com a corrente filosófica e literária do Existencialismo 

que tem como objetivo a compreensão do homem e do mundo, a qual possui como 

principais teóricos Sartre, Jean Wahl, Jaspers e Heidegger. Os existencialistas tiveram como 

preocupação central em suas discussões o ser do homem em sua essência e existência, 

assim possibilitou a busca pela compreensão das inquietações do homem diante das 

transformações do mundo, mas principalmente a sua existência enquanto condição 

humana. 

Tivemos como base esta corrente para analisar os poemas Vem sentar-te de Ricardo 

Reis e Seja como for de Alberto Caeiro, com a finalidade de compreender os elementos 

existenciais presentes nestes poemas. Estes elementos são recorrentes nas obras de 

Fernando Pessoa e seus heterônimos, uma vez podem ser encontrados na maior parte de 

sua produção literária, comparando com outras escolas filosóficas, como o estoicismo e o 

materialismo, já que o Existencialismo, somente surge na primeira metade do século XIX. 

Com isso, buscamos identificar os elementos do existencialismo nestes poemas, 

embasado em estudos sobre essa corrente filosófica e literária com o objetivo de analisar as 
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poesias destes heterônimos. Com esta finalidade, fizemos pesquisas em livros como O 

existencialismo é um humanismo de Sartre e a Obra poética de Fernando Pessoa. Realizamos, 

também, pesquisas na internet com a finalidade de esclarecer e identificar os aspectos 

existenciais presentes nos poemas dos heterônimos estudados neste artigo. 

 

1 EXISTENCIALISMO: UMA INTRODUÇÃO 

 

O Existencialismo é uma corrente filosófica e literária que surgiu na primeira 

metade do século XIX e foi designada no início para chamar um conjunto de filosofias que 

objetivavam, principalmente, a compreensão da existência e da essência humana vivenciada 

num mundo pós-guerra, as quais foram defendidas por um grupo de estudiosos 

existencialistas que vieram a se dividir, posteriormente em: existencialistas ateus e cristãos. 

Esta corrente teve suas filosofias influenciadas por pensamentos de filósofos como, Hegel, 

Marx e Nietzsche, os quais objetivavam a compreensão a cerca da existência do homem. 

Esta corrente tem como tema central de suas discussões a existência do homem. A 

discussão levou a definições diferentes sobre a existência humana, a qual é um tema 

defendido por filósofos como Kierkegaard que dizia ser a relação que o homem matinha 

consigo, com o mundo e com Deus. Jean-Paul Sartre, em seu livro O existencialismo é um 

humanismo (1970) conceitua o Existencialismo como uma doutrina, assim observamos neste 

trecho:  

De qualquer modo, o que podemos desde já afirmar é que concebemos o 
existencialismo como uma doutrina que torna a vida humana possível e 
que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um 
meio e uma subjetividade humana. (SARTRE, 1970, p.05). 
    

Nesta passagem, Sartre afirma ser o Existencialismo uma doutrina que busca 

compreender a existência, por meio da subjetividade humana. A partir desde conceito 
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sartreano, a existência humana, somente, pode ser compreendida dentro do campo do 

possível vivido, no qual o homem tomará decisões e escolhas que poderão gerar angústia, 

sendo este sentimento outro tema trabalhado pelos existencialistas. Segundo Sartre a 

angústia é definida como, um sentimento vivenciado pelo homem quando este toma 

consciência de si e da responsabilidade de suas decisões, por isto afirma o ―homem é a 

angústia‖ (SARTRE, 1970, p. 5), pois ele sempre é levado a fazer escolhas e são estas que o 

definirão. 

O desespero é outro tema discutido por filósofos existencialistas como Sartre, pois 

para este teórico devemos contar apenas com aquilo que depende de nossa vontade ou 

com o que torna a nossa ação possível, como demonstra o trecho abaixo: 

Quanto ao desespero, trata-se de um conceito extremamente simples. 
Ele significa que só podemos contar com o que depende de nossa 
vontade ou com o conjunto de probabilidades que tornam a nossa ação 
possível. Quando se quer alguma coisa, há sempre elementos prováveis. 
(SARTRE, 1970, p. 10). 

 

Neste trecho, Sartre conceitua o desespero que consiste numa temática tratada em 

vários textos existenciais, assim como o desamparo, outro assunto trabalhado por 

pensadores existencialistas e citado em seu livro O existencialismo é um humanismo (1970). 

Sartre foi um importante defensor do Existencialismo que possui duas vertentes, o 

existencialismo cristão com Karl Jaspers e Gabriel Marcel e o existencialismo ateu que tem 

Sartre, Camus e Heidegger como seus principais representantes. Esta última vertente que se 

enquadra Sartre é caracterizada por não acreditar em Deus e defender que a existência 

precede a essência. Conforme este estudioso o homem quando surge no mundo é um nada, 

pois só posteriormente ele irá se definir por meio de suas decisões, como verificamos no 

trecho do seu livro:  
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O existencialismo ateu, que eu represento, é mais coerente. Afirma que, 
se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a 
essência, um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer 
conceito: este ser é o homem, ou, como diz Heidegger, a realidade 
humana. (SARTRE, 1970, p. 4). 

 

Como verificamos no trecho acima, Sartre afirma que o homem se define por meio 

de suas escolhas. Esta afirmação sartreana é o primeiro princípio do existencialismo ateu, o 

qual define o homem como aquilo que ele se faz ser, pois ele é o responsável por sua 

existência. Sartre entende que a existência precede a essência como verificamos no trecho 

abaixo: 

Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é 
responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do 
existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é de 
submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. (SARTRE, 1995, 
p.05). 
 

Com isso, pudemos ter como base os temas sobre, a existência e a angústia, os 

quais possibilitaram a análise dos poemas Vem sentar-te de Ricardo Reis e Seja como for de 

Alberto Caeiro. Realizamos, também, leituras sobre o estoicismo e o materialismo, já que é 

por meio destas escolas filosóficas que Ricardo Reis e Alberto Caeiro fazem presentes na 

sua poesia os elementos existenciais. Portanto foi necessário realizar estudos sobre estas 

escolas filosóficas e o Existencialismo que embasaram esta pesquisa, pois nos 

possibilitaram a identificação dos aspectos existenciais nas poesias analisadas neste 

trabalho. 

 

2 ESTOICISMO: BREVE RESUMO 

 

O Estoicismo é uma doutrina filosófica fundada por Zenão de Cício que foi seu 

principal representante. Seus discípulos foram inicialmente chamados por zenonianos e 
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depois passaram a serem denominados de estóicos, já que a palavra ―estoicismo‖ significa 

―pórtico‖ e Zenão ensinava a doutrina próxima do Pórtico Poecilo. 

Esta doutrina é dividida em três períodos na história da filosofia que são: o 

estoicismo antigo, o estoicismo médio e o estoicismo da época imperial. O estoicismo 

antigo tem início no século III a.C e concentra suas atividades em Atenas, as quais são 

defendidas pelos filósofos Zenão de Cício, Cleanto e Crisipo. Já o estoicismo médio 

definido pela perda do rigor e a latinização do sistema tem seu começo no século II a.C, 

tendo como seus principais representantes Diógenes, Antiparto de Tarso, Panécio de 

Rodes e Possidónio de Apammeia. O estoicismo imperial compreende no abandono da 

lógica e da física devido o interesse pela moral com início nos séculos I e II a.C. 

O Estoicismo possui como característica a defensa pela convivência harmônica 

com a natureza de acordo com o logos, ou seja, a razão. Segundo os filósofos estóicos a 

razão é responsável pela organização do universo e pela consciência da participação da 

alma como parte de um todo. O Estoicismo e o Epicurismo apresentam um ponto em 

comum, pois ambos defendem a convivência harmônica do homem com a natureza, assim 

explica Jean Brun em seu livro O Estoicismo (1986): 

É por isso que os Estóicos e os Epicuristas, apesar de se oporem muitas 
vezes uns aos outros, têm uma divisa comum: viver de acordo com a 
natureza. Mas estes dois naturalismos obtêm-se por duas vias diferentes: 
Epicuro aconselha o homem a viver de acordo com a natureza 
submetendo-se à sensação dada como critério da verdade e do bem; 
desse modo o epicurismo desenvolve-se como um sensualismo e como 
um hedonismo. Zenão aconselha o homem a viver de acordo com a 
natureza obedecendo à ordem dos acontecimentos que exprimem a 
vontade de Deus e, desse modo, o estoicismo desenvolve-se como um 
materialismo e como um racionalismo ético. (BURN, 1986, p.32). 
 

Para a doutrina estóica o mundo constitui um ser como Deus e faz parte de um 

todo, ou seja, compõe uma estrutura na qual o homem é participante, assim como a 

natureza. Os filósofos estóicos afirmam que existe uma compenetração harmônica do 
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homem e do mundo, na qual a alma é modificada pelo exterior, mas esta modificação pode 

ocorrer em desacordo, encontrando-se o homem no erro e na paixão. Jean Brun diz que: 

Para os estóicos o mundo é um ser vivo como Deus, com o qual se 
confunde; tensão e simpatia presidem à sua estrutura e, para o homem, 
viver é viver em harmonia com a vida universal. Por isso o empirismo 
estóico não é um empirismo de mensagem qualitativa, como em 
Aristóteles, mas um empirismo da compenetração do homem e do 
mundo: sentir é ter os sentidos e alma modificados pelo que é exterior; 
esta modificação pode ser em harmonia com o que a provoca, e neste 
caso estamos na verdade, ou pode estar em desacordo, e nesse caso 
estamos no erro e na paixão. (BURN, 1986, p. 36). 
 

 O Estoicismo almeja a convivência harmônica com mundo e o estado pleno do 

homem através da razão, no qual este não se encontraria inquieto com as transformações 

do mundo e não se deixaria afetar pelas emoções. Analisaremos a presença destes 

elementos na poesia Vem sentar-te de Ricardo Reis, pois encontramos o eu-lírico no estado 

de ataraxia, ou seja, encontra-se no estágio de imperturbabilidade que compreende a 

impassibilidade do homem perante os males da vida. 

Portanto, identificaremos elementos do Estoicismo na poesia Vem sentar-te de 

Ricardo Reis, os quais nos possibilitaram a verificação dos elementos existenciais, por 

exemplo, a preocupação com a efemeridade do tempo no poema já citado de Ricardo Reis. 

Analisaremos, também, os aspectos existenciais na poesia Seja como for de Alberto Caeiro. 

 

3 EXISTENCIALISMO EM ALBERTO CAEIRO E RICARDO REIS 

 

A Literatura é uma área do conhecimento que dialoga com diversos campos do 

saber, por exemplo, a Filosofia. Esta nos permitiu identificar em produções literárias, como 

nos poemas Vem sentar-te de Ricardo Reis e Seja como for de Alberto Caeiro, a presença de 

temas abordados por esta área do conhecimento.  
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A Literatura está em permanente diálogo com a Filosofia da mesma forma que esta 

dialoga com a Literatura, somente dependerá da escolha realizada pelo estudioso, com a 

finalidade de empreender a análise de determinada obra. Segundo Jeanne Marie Gagnebin 

em seu artigo As formas literárias da Filosofia (2004) é freqüente um estudo da identificação de 

teorias filosóficas em obras literárias, mas é preciso um estudo mais aprofundado dos 

conteúdos filosóficos nestas produções literárias. 

Conforme Jeanne Marie Gagnebin o grande perigo dos estudos filosóficos de obras 

literárias consiste na construção errônea da imagem do filósofo como um indivíduo 

detentor dos conteúdos teóricos da filosofia, porém não saberia este expressar através da 

escrita seus conhecimentos; já o poeta seria o indivíduo que domina as técnicas de escrita, 

mas não detém o domínio dos conteúdos filosóficos. Segundo Fernando Pessoa em seu 

texto Idéias estéticas (1986), o artista deve se preocupar, apenas com o fazer da sua arte e não 

compete a ele se importar com a função da sua obra dentro da sociedade, pois para este 

escritor é tarefa do sociólogo o estudo das condições sociais de determinado lugar, por esta 

razão compete ao poeta ser apenas poeta.  

Para Fernando Pessoa existe um sistema filosófico composto pelas teorias do 

espiritualismo, transcendentalismo e materialismo. Esta última teoria relaciona as maneiras 

dos homens se comportarem, pensarem e agirem com as relações sociais mantidas por eles, 

sendo estas relações determinadas pelas formas como os homens trabalham e produzem os 

meios necessários para sua sustentação material na sociedade em que vivem. Fernando 

Pessoa explica da seguinte maneira a teoria materialista: 

O materialismo é dualista porque admite, precisamente como o 
espiritualismo, duas realidades - matéria e espírito – espírito, é claro, no 
sentido de atividade psíquica. O materialista não nega – pois isso não se 
pode negar – que haja fenômenos psíquicos, que tenhamos sensações, 
pensamentos, sentimentos; o que nega - porque estabelece no Exterior e 
não no Interior o centro do seu sistema – é que o espírito, a consciência, 
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seja mais do que uma função, um acompanhamento da matéria – 
tomando matéria no sentido de realidade exterior, de que é concebível 
como por natureza contido no tempo e no espaço. (PESSOA, 1986, 
p.524). 

  

Alberto Caeiro, heterônimo ao qual se atribui a autoria do poema Seja como for, é 

caracterizado por Fernando Pessoa como um poeta materialista, devido este heterônimo 

apresentar em suas produções literárias elementos da teoria materialista, como verificamos 

abaixo na estrofe retirada deste poema:  

Seja o que for que esteja no centro do Mundo, 
Deu-me o mundo exterior por exemplo de Realidade, 
E quando digo ―isto é real‖, mesmo de um sentimento, 
Vejo-o sem querer em um espaço qualquer exterior, 
Vejo-o com uma visão qualquer fora e alheia a mim. (PESSOA, 1986, p. 
174). 

   

No poema Seja como for composto por versos livres e elementos filosóficos, como a 

presença da teoria materialista, responsáveis por exercerem um importante papel reflexivo 

dentro da poesia de Caeiro, pois os elementos filosóficos encontrados na poesia deste 

heterônimo não diminuem o valor artístico de sua obra. Segundo Maria Helena Nery 

Garcez em seu livro Alberto Caeiro- descobridor da natureza? (1985) é a presença da filosofia 

um fator enriquecedor na poesia de Alberto Caeiro, já que na sua produção literária não 

temos a subordinação da arte à filosofia.    

Alberto Caeiro, que não se definia como poeta materialista, apesar de verificarmos 

em sua poesia características do materialismo clássico, pois identificamos em suas obras a 

busca do eu-lírico pela compreensão do mundo e sua preocupação em compreender a 

existência humana, por meio das coisas que o cercam. Este é um dos princípios básicos da 

filosofia materialista, por meio da qual verificamos a presença das características do 

Existencialismo, como a angústia e a preocupação com a existência no poema Seja como for. 

Observemos a estrofe abaixo: 
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Ser real quer dizer não estar dentro de mim. 
Da minha pessoa dentro não tenho noção de realidade. 
Sei que o mundo, mas não sei se existo. 
Estou mais certo da existência da minha casa branca 
Do que da existência interior do dono da casa branca. 
Creio mais no meu corpo do que na minha alma, 
Porque o meu corpo apresenta-se no meio da realidade. 
Podendo ser visto por outros, 
Podendo tocar em outros, 
Podendo sentar-se e estar de pé, 
Mas a minha alma só pode ser definida por termos de fora. 
Existe para mim — nos momentos em que julgo que efetivamente existe 
—  
Por um empréstimo da realidade exterior do Mundo. (PESSOA, 1986, p. 
175). 

 

Verificamos a angústia e a preocupação do eu-lírico em compreender a sua própria 

existência que se apresentam neste poema como elementos existenciais trazidos, por meio 

da teoria do materialismo. No decorrer desta estrofe o eu-lírico diz ter mais certeza da 

existência da casa branca e do seu corpo que da sua alma, pois segundo este o seu corpo se 

apresenta no meio em que vive, podendo ser tocado e visto, ou seja, constitui-se como 

matéria, assim como a casa branca.  

Segundo o eu-lírico do poema, a alma é definida pela realidade exterior e como 

afirma em outro verso, ―Vivemos antes de filosofar, existimos antes de o sabermos‖ 

(PESSOA, 1986, p. 175). Neste verso identificamos a presença de um princípio do 

Existencialismo defendido por Sartre que consiste na afirmação da existência preceder a 

essência, pois nos definimos conforme os elementos dados pelo mundo exterior no qual 

vivemos. A identificação deste princípio, somente, é possível através do estudo do 

Materialismo e Existencialismo, apesar de sabermos que esta corrente filosófica surge, 

apenas, na primeira metade do século XIX, ou seja, é posterior à produção artística de 

Fernando Pessoa, porém é possível verificarmos elementos existenciais na obra deste poeta 

português, como se identifica nos versos ―Sim, antes de sermos interior somos exterior. / 

Por isso somos exterior essencialmente‖ (PESSOA, 1986, p. 176), nos quais identificamos 
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a angústia do eu-lírico em encontrar a sua essência e a presença do princípio existencialista 

ateu que afirma ser a existência precedente a essência.    

No poema Vem sentar-te de Ricardo Reis detectamos a presença do estoicismo que 

permeia todo o poema e faz presente na poesia estudada os elementos existenciais, por 

exemplo, a preocupação com a efemeridade do tempo. O estoicismo consiste em uma 

escola filosófica pertencente ao período helenístico e possui como seu principal defensor 

Zenão um sábio que acreditava na convivência harmônica do homem com a natureza. Esta 

característica representa o ponto em comum do estoicismo com o epicurismo que defende, 

também, a convivência do homem com a natureza, mas com base nas sensações.  

As produções literárias de Ricardo Reis são caracterizadas como poesias clássicas, 

pagãs e por apresentarem um estilo semelhante a poetas da Antiguidade, como Horácio. 

Conforme, Ernesto de Castro em seu livro O paganismo em Fernando Pessoa (2011) Ricardo 

Reis se assemelha a Horácio quanto ao estilo arcaizante e conciso, porém diverge deste 

poeta da antiguidade quanto ao conteúdo, apesar de identificarmos no poema Vem sentar-te 

a retomada da musa horaciana, Lídia, porém caracterizada de maneira diferente da 

horaciana, como verificamos na estrofe abaixo: 

Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. 
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos 
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. 
(Enlacemos as mãos.) (PESSOA, 1986, p. 190) 

 

Identificamos na estrofe acima a presença de Lídia, musa horaciana retomada por 

Ricardo Reis, mas apresentada por este heterônimo de maneira casta e não de forma 

erotizada como a musa de Horácio. No poema Vem sentar-te, apesar de ser 

predominantemente estóico possui como características semelhantes ao estilo horaciano as 

temáticas principais: da preocupação com a passagem rápida do tempo e a busca pelo 
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prazer, as quais levam o eu-lírico à angústia e possibilitam a identificação desta 

característica existencial, como verificamos na estrofe do poema analisado: 

 

Depois pensemos, crianças adultas, que a vida 
Passa e não fica, nada deixa e nunca regressa, 
Vai para um mar muito longe, para ao pé do Fado, 
Mais longe que os deuses. (PESSOA, 1986, p. 190) 

 

  Em Vem sentar-te identificamos a preocupação do eu-lírico com a passagem rápida 

do tempo, uma vez que ele convida Lídia a sentar-se com ele à beira do rio para aproveitar 

o momento, pois a vida é efêmera. Na estrofe acima encontramos, também, a presença da 

mitologia no terceiro verso quando o eu-lírico usa o Fado para se referir ao destino, pois se 

deve aproveitar o momento, já que a vida passa e aquele instante não mais regressa.  

No poema caracterizado por estóico devido ao predomínio de elementos desta 

escola filosófica, como a busca pela convivência harmônica com a natureza através da 

consciência da existência dela, por meio das sensações provocadas pelo exterior que são 

responsáveis pela modificação da alma. A modificação da alma elevaria o eu-lírico a ataraxia 

definida por ser um estágio pleno de serenidade, quietude e imperturbabilidade da alma. 

Verificamos a presença deste elemento na estrofe abaixo: 

 

Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, 
Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, 
Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro 
Ouvindo correr o rio e vendo-o. (PESSOA, 1986, p. 190) 

 

Observamos como o eu-lírico se encontra no estágio de calma, tranqüilidade e 

serenidade em que ele não mais se angustia com a passagem rápida do tempo, pois tem 

consciência da sua efemeridade. Em Vem sentar-te de Ricardo Reis identificamos a 

preocupação do eu-lírico em aproveitar o tempo em companhia da Lídia e assim evitar que 

ele se torne uma lembrança triste para Lídia, característica possível de verificar nos versos 
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―Eu nada terei que sofrer/ Ser-me-ás suave à memória lembrando-te assim — à beira-rio,/ 

Pagã triste e com flores no reagaço‖ (PESSOA, 1986, p. 191). 

Com isso, a partir da análise empreendida nos poemas Vem sentar-te de Ricardo Reis 

e Seja como for de Alberto Caeiro identificamos, como temáticas tratadas: a busca pela 

compreensão da existência e a preocupação com a passagem rápida do tempo. As temáticas 

trabalhadas nos poemas estudados através das escolas filosóficas do Materialismo e 

Estoicismo são responsáveis por desempenhar o importante papel de elemento constituinte 

nos poemas e, por meio das quais identificamos os elementos existenciais, como a angústia, 

a busca pela compreensão do homem e do mundo.  

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo empreendido nos poemas Vem sentar-te de Ricardo Reis e Seja o que for de 

Alberto Caeiro teve como base a corrente filosófica e literária do existencialismo que 

possuem como principais representantes Kierkegaard e Sartre. A análise dos poemas 

trabalhados neste artigo foi embasada, também, em leituras realizadas sobre o Estoicismo 

conhecida como uma escola filosófica pertencente ao período helenística responsável por 

possibilitar a identificação da presença de elementos existenciais, por exemplo, a angústia e 

a busca por uma compreensão da existência. 

As análises feitas dos poemas nos possibilitaram uma visão mais aprofundada sobre 

o Estoicismo e o Existencialismo, os quais foram estudados com o objetivo de verificar os 

elementos existenciais presentes nas poesias analisadas de Ricardo Reis e Alberto Caeiro. 

Com isso, verificamos a presença de temáticas existenciais como: a busca pela 

compreensão da existência e a efemeridade do tempo.  
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A (DES)MORALIZAÇÃO DA FÉ EM A RELÍQUIA  

 

Sayuri Grigório MatsuokaI 

Orientadora: Ana Marcia Alves SiqueiraII 

 

 

Iconoclastia, anticlericalismo, heresia: são muitos os termos usados para qualificar 

as obras de Eça de Queirós. Tais atribuições se justificam se atentarmos principalmente 

para textos como Prosas Bárbaras (1867), O Mandarim (1880), A Relíquia (1887), e A Ilustre 

Casa de Ramires (1900) que consubstanciam ideias ilustrativas de um anticlericalismo 

declarado. É dessa forma que, da efabulação conseguida por Eça de acontecimentos 

relacionados ao comportamento moral preconizado pela igreja, emerge uma crítica objetiva 

à mentalidade religiosa, sobretudo católica, que vigorava no Portugal do século XIX.  

Essa crítica serve-nos como orientação para traçar uma análise da figura do 

Teodorico Raposo enquanto representação da debilidade dos argumentos católicos frente 

à conceituação de bem e mal. Tal inconsistência se mostra nitidamente em A Relíquia, onde 

as formas de representação do mal trazem à tona uma série de questionamentos sobre a 

construção dos mitos religiosos. Isso se dá, sobretudo, na utilização das figuras de Jesus e 

de Satanás como elementos narrativos em torno dos quais se discursará sobre aspectos 

morais. 

                                                           

I Aluna do Mestrado do Programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, 
com bolsa das CAPES. 
II Doutora em Literatura Portuguesa pela USP. Professora Adjunta do Departamento de Literatura 
da Universidade Federal do Ceará. Orientadora do presente trabalho e de nossa pesquisa de 
Mestrado. 
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Em A Relíquia existem muitas evidências do desacordo entre teoria e prática na 

conduta cristã. Delas podemos mencionar três que ilustram convenientemente a nossa 

proposta de análise: a ambivalência do caráter de Teodorico - homem dividido entre a fé e 

os apelos materiais da vida mundana, a presença da figura do diabo como forma de 

materialização da crítica à igreja católica no que concerne à conceituação do mal enquanto 

transgressão moral e a transcrição da Paixão de Cristo segundo Teodorico como 

figurativização de todos esses questionamentos.  

Nesse sentido, tais elementos servem a um propósito narrativo: o de argumentar 

que os preceitos religiosos são, na realidade, conceitos construídos à custa da ignorância e 

do interesse financeiro de muitos. Ou seja, o texto utiliza, transcreve e transfigura a 

tradição religiosa para evidenciar os desvios de conduta existentes na estruturação da moral 

cristã.  

Assim, é, sobretudo, na figura de Teodorico Raposo que o autor concentra todas 

as qualidades inadequadas às exigências católicas da época. Com efeito, Raposo é 

interesseiro, preguiçoso, oportunista, mentiroso. Perdemos, no entanto, o parâmetro para 

medir o teor de imoralidade de seu comportamento quando o confrontamos com a 

personagem da tia beata, dona Patrocínio, pois nela vemos uma série de atos moralmente 

convenientes a uma conduta religiosa, mas que se justifica unicamente pelo compromisso 

com a Igreja e não por uma retidão ética em si ou pela bondade desinteressada, como seria 

de se esperar, segundo o discurso religioso. 

A disposição dessas características nas duas personagens já demonstra uma visão 

crítica, estabelecida na narrativa, em relação às imposições morais da igreja: o narrador de 

Eça não se esquiva ao posicionamento diante das implicações diretas da extenuante 
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religiosidade em vigor na Lisboa do século XIX. Utilizando-se principalmente do recurso 

da ironia, o escritor potencializa seus argumentos discursivos: Raposão, ao denunciar suas 

próprias falhas morais, de modo sínico e atrapalhado, revela também o caráter hipócrita e 

mesquinho de uma sociedade que se deixa guiar pelas aparências. 

Em estudo sobre o conto de Eça, Maria João Reynaud focaliza a face irônica do 

autor como um ―cursor luminoso que acompanha o ritmo do pensamento, assinalando em 

momentos estratégicos a duplicidade de sentido‖.1 É ainda de Reynaud a definição de 

ironia que convém a esta análise: 

A ironia é uma figura essencialmente dialógica, que põe em evidência a 
dimensão interactiva da comunicação literária ao exigir do leitor aquele 
mínimo de competência interpretativa que lhe permite descolar o 
discurso do sentido literal.2  
 

Quando Teodorico, órfão, é destinado aos cuidados da tia Patrocínio, beata 

convicta, esta lhe é apresentada sob repetidas recomendações de que: ―É necessário gostar 

muito da titi. (...) É necessário dizer sempre sim à titi!‖.3E, ao tomar conhecimento das 

posses da tia, Teodorico conclui: ―(...) Que rica que era a titi! Era necessário ser bom, 

agradar sempre à titi!‖.4 A decisão de Raposo em se demonstrar religioso, e agradar sempre 

à tia decorre, então, do interesse em conquistar os bens materiais que ela pode lhe oferecer. 

De forma irônica, Eça nos mostra a reificação da parenta: não é à titi que Teodorico se 

apegará afetivamente, mas ao seu dinheiro. Aí se estabelece a diretriz para o 

comportamento assumido pela personagem até o momento da sua tomada de Consciência.  

Mas o entendimento de tal processo não se dá de modo tão simples. Isso porque 

existem na obra de Eça convicções reguladas por um sistema de ideias sócio-filosóficas 

muito bem fundamentadas. Com efeito, ouve-se em Portugal, assim como em todo o 

Ocidente do século XIX, ecos do pensamento francês. Nesse sentido não é de admirar a 
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larga influência que Pierre Proudhon, autor cujos estudos versam sobre propriedade, 

democracia industrial e anticlericalismo, exerce nos intelectuais portugueses, sobretudo 

naqueles que comporão a Geração de 1870.  

Eça de Queirós não o ignora. Sua fala, intitulada "A Literatura Nova ou o 

Realismo como Nova Expressão de Arte", proferida nas Conferências do Cassino Lisbonense, 

revela a impressão que o pensamento de Proudhon lhe causou. Nela projetam-se novas 

perspectivas literárias, pautadas nos moldes das mudanças observadas nos campos político, 

científico e social. A nova estética se consubstancia pela visão eticista: 

Que é, pois, o realismo? É uma base filosófica para todas as concepções 
do espírito – uma lei, uma carta de guia, um roteiro do pensamento 
humano, na eterna região do belo, do bom e do justo. (...) O realismo (.) 
é a negação da arte pela arte; é a proscrição do convencional, do enfático 
e do piegas. É a abolição da retórica considerada como arte de promover 
a comoção usando da inchação do período, da epilepsia da palavra, da 
congestão dos tropos. É a análise com o fito na verdade absoluta. (...); o 
realismo é a anatomia do carácter. É a crítica do homem. É a arte que 
nos pinta a nossos próprios olhos – para nos conhecermos, para que 
saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de 
mau na nossa sociedade.5  

 
 

Proudhon é reconhecidamente um dos autores mais citados por Eça, sendo De la 

Justice dans la Révolution et dans L'Eglise, segundo atesta Antônio Teixeira Fernandes6, uma 

das obras preferidas de Eça. O texto ficou conhecido como um autêntico manifesto do 

anticlericalismo francês e confere ao filósofo, nas palavras de Eça, o título de ―rude inimigo 

da Igreja‖.7 Na França todo esse movimento de fortes críticas à Igreja, e que culmina com a 

destituição de seu caráter oficial, inicia-se com a Revolução Francesa que destrói o Ancien 

Régime. A partir disso inicia-se um vigoroso movimento anticlerical que atinge o apogeu, 

ainda segundo Fernandes, no século XIX.  
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É muito provável que venha principalmente das leituras de Proudhon o tom 

anticlerical assumido por Eça em muitas de suas obras, sobretudo em A Relíquia. Além 

disso, destaca-se no pensamento do filósofo o viés econômico sobre o qual o escritor tece 

suas considerações sobre ética.  É nítida a afinidade entre o pensamento de Eça e o de 

Proudhon. E isso se dá, segundo Antônio José Saraiva, pelo possível direcionamento 

didático que a linguagem impressiva de Proudhon, através de um estilo vigoroso e clássico 

e por onde vaza um incontestável talento dialético, impõe a originalmente difusa expressão 

lírica do romancista.8 

A esses aspectos junta-se outro, efetivamente decisivo para a conjunção entre as 

ideias de Proudhon e as de Eça:  

 
A crítica proudhoniana da vida econômica e social está articulada num 
sistema de conjunto com certa posição perante o problema religioso. 
Quer dizer que Proudhon oferece um sistema inteiro e fechado cujas 
partes se articulam umas com as outras. Ora, a posição de Proudhon em 
face do Cristianismo é a mesma de Eça e toda sua geração.9 

 
 
Nesse sentido, a Filosofia da Moral proudhoniana concentra-se no homem e 

preconiza que dentro dessa realidade se constitui o ser absoluto que ―a nossa imaginação 

procura fora dela‖.10 Há, portanto, nesse sistema ideológico a crença em uma faculdade 

ética própria do indivíduo que lhe garanta autonomia em relação às instituições religiosas.  

Isso requer a consciência sobre o impacto de seus atos. Em Proudhon, o conteúdo moral é, 

pois, moral imanente ao indivíduo. 

Esse pensamento advém principalmente da crítica ao Cristianismo. Para 

Proudhon, a religião cria instrumentos de regulação social mediante os quais os indivíduos, 

por meio do temor e da superstição, adotam um comportamento que viabiliza a 
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convivência em grupo. Essa crença, no entanto, não subsiste de forma legítima, uma vez 

que é notória a sua dependência de princípios de subversão de valores:  

cada um se encontra juiz, em última análise, do bem e do mal, e se 
constitui em autoridade frente a ele mesmo e dos outros. Se julgo por 
mim mesmo que tal coisa é justa, é em vão que o príncipe e o padre me 
afirmarão a justiça e me ordenarão segui-la: ela segue injusta e imoral, e o 
poder que pretende me obrigar é tirânico. 11 

 

Assim, a tomada de consciência, ou melhor, o reconhecimento da razão e da sua 

influência sobre o comportamento humano é o que permite uma ação sinceramente moral. 

Isso ecoa em A Relíquia. O sonho de Teodorico com o Cristo/Consciência o demonstra 

explicitamente. 

Portugal, país essencialmente católico, constituiu para Eça o cenário ideal para 

onde convergiriam críticas dessa natureza, e a sociedade portuguesa, o modelo a partir do 

qual o escritor recriaria, através de seus filtros estéticos, os elementos principais da sua 

narrativa iconoclasta. E Eça volta o olhar justamente para a classe que desponta na 

sociedade lisboeta: quem é Teodorico senão o protótipo do burguês que tem a consciência 

entorpecida pelos desejos materiais? Teodorico representa o homem comum a quem as 

urdiduras econômicas lançaram no inferno da ignorância. 

A trajetória de Raposão demonstra, assim, como se constituiu na visão de Eça a 

representação da moral dos processos religiosos e como tal percepção revela os contrastes 

entre os interesses institucionais e os anseios espirituais dos indivíduos. O narrador 

autodiegético de A Relíquia possui, dessa forma, aquele senso prático que a narrativa de 

que nos fala Walter Benjamin deve conter, na medida em que esta se configura a partir de 

uma dimensão utilitária:  

 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2634 

 

Ela (a narrativa) tem sempre em si, às vezes de forma latente uma 
dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento 
moral, seja numa sugestão pratica, seja num provérbio ou numa norma 
de vida - de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar 
conselhos. Mas se "dar conselhos" parece hoje algo de antiquado, é 
porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em 
conseqüência, não podemos dar conselhos nem a nós mesmos nem aos 
outros.12  

Tal praticidade, enquanto direcionamento moral ostensivo, está relacionada ao 

projeto literário admitido por Eça em sua obra desde o discurso proferido nas 

Conferências do Casino Lisbonense, quando mencionava a função social da arte, até seus 

derradeiros escritos, publicados em 1912 sob o título Últimas Páginas.  

No segundo capítulo de A Relíquia, essa postura será representada pela 

desconstrução da figura do diabo. No sonho de Teodorico, Lúcifer é caracterizado com 

modos melancólicos e corteses; conversa com Raposo a ironizar a Igreja católica, e, 

saudoso das religiões da natureza, repele a face entristecida que caiu sobre a terra depois da 

consolidação do Cristianismo: 

 

Consummatum est, amigo! Mais outro deus! Mais outra religião! E esta 
vai espalhar em terra e céu um inenarrável tédio." É o desabafo de um 
diabo deprimido a quem Teodorico tenta consolar: "Deixe estar, ainda 
há de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, 
muito furor! Não lamente as fogueiras de Moloch. Há de ter fogueiras de 
judeus. 13 
 

O que percebemos, a partir do trecho citado, é que a versão do diabo criada por 

Eça aproxima-se daquela difundida por uma visão presente na literatura romântica do final 

do século XVIII em que a figura de satanás mais se aproxima, com suas fraquezas e 

sofrimentos, do homem. De acordo com Muchembled, essa visão se contrapõe àquela 

estabelecida na Idade Média em que o diabo concentrava todas as forças malignas, 

tornando-se o centro irradiador de todas as fraquezas e desventuras humanas:       
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Uma guinada crítica se observa na França, bem como em toda a Europa 
no início do século XIX. A imagem do diabo se transforma em 
profundidade, distanciando-se inelutavelmente da representação de um 
ser aterrorizante exterior à pessoa humana para tornar-se, cada vez mais, 
uma figura do mal que cada um traz dentro de si.14 

 

A aparição da figura do diabo em A Relíquia segue essa diretriz, estabelecendo 

uma inversão conceitual da mentalidade vigente em Portugal sobre o tema. Para Nery,15 tal 

procedimento se dá mediante o uso de uma linguagem parodística em que há uma 

evocação de elementos da narrativa bíblica para uma posterior desconstrução.  Esse arranjo 

se faz, sobretudo, a partir de uma imagem consolidada na Idade Média.  

Sobre esse aspecto, Siqueira ressalta que o embate entre o bem e o mal, as forças 

divinas e as de Satã, são temas caros a esse período. Mas que, retomada no Romantismo, a 

temática mostra a figura do diabo com um atrativo negado ao imaginário medievo: a altivez 

e a soberba daquele que se recusa a seguir as regras. 16 Nesse sentido, é nítida a arrogância 

com que o diabo, reconhecendo a sua superioridade sobre as religiões, responde à tentativa 

de consolo de Raposo:   

Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo: "Deixe estar, 
ainda há de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito 
sangue, muito furor! Não lamente as fogueiras de Moloque. Há de ter 
fogueiras de judeus." E ele, espantado: "Eu? Uns ou outros, que me 
importa, Raposo? Eles passam, eu fico!" 17 

 

No universo literário criado por Eça, o diabo surge de modo corriqueiro, sua 

presença não intimida ou aterroriza, pelo contrário, causa curiosidade e simpatia.  Para 

Muchembled, essa visão se contrapõe àquela estabelecida na Idade Média em que o diabo 

concentrava todas as forças malignas, tornando-se o centro irradiador de todas as 

fraquezas e desventuras humanas:      
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 Uma guinada crítica se observa na França, bem como em toda a Europa 

no início do século XIX. A imagem do diabo se transforma em 

profundidade, distanciando-se inelutavelmente da representação de um 

ser aterrorizante exterior à pessoa humana para tornar-se, cada vez mais, 

uma figura do mal que cada um traz dentro de si. 18 

 

Em A Relíquia, o elemento religioso surge numa perspectiva transformada pela 

efabulação. Nesse processo, estão presentes certos traços de fantasia e de animização da 

realidade que Lopes e Saraiva reconhecem como recurso assíduo na prosa de Eça. Tais 

configurações, segundo os autores, encontram-se já nas Prosas Bárbaras, tomando inclusive 

os aspectos demoníacos assaltados ao imaginário tradicional, ligados às religiões históricas e 

―à identificação dos antigos deuses indo-europeus como as forças anímicas da natureza, 

sobretudo florestal, e tende a fundir Pan com diversas figurações diabólicas: O Diabo, 

Satanás, Mefistófeles.‖ 19 

Esse procedimento começa a se evidenciar a partir da desconstrução da figura do 

diabo operada pelo autor e tem seu ponto máximo no relato da morte de Cristo. Com 

efeito, na tentativa de ilustrar toda a nocividade dos sentimentos despertados nos 

convívios sociais, Eça moderniza Lúcifer, trazendo para sua época uma das figuras mais 

remotas da história da humanidade.  

O diabo estilizado pela ironia do escritor é, por vezes, caracterizado de modo a 

provocar, inclusive, o riso. Mas isso não constitui novidade, conforme assevera 

Muchembled, essa atitude permeia o âmbito literário desde o período das grandes 

perseguições às feiticeiras: 

O tema do diabo ironizado não é fundamentalmente novo, pois já 
fornecia abundante matéria às crenças populares antes das grandes caças 
às feiticeiras e voltará a ter lugar na área rural depois destas. Seu 
aparecimento no universo cultivado de inícios do século XVIII anuncia 
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simplesmente que as críticas dos polemistas estão abrindo fendas na 
seriedade absoluta do dogma demonológico. 20 
 

 
O tema não é raro em Eça; já em Prosas Bárbaras, percebemos a questão. Assim, 

textos como ―O Macbeth‖, ―Poetas do mal‖, ―Os Mortos‖ e ―Mefistófeles‖ contêm uma 

noção de mal relacionada à figura do diabo que encontrará em O Mandarim uma expressão 

mais amadurecida. Assim, vê-se naquela fase inicial, conforme testemunho de Óscar 

Lopes, a influência dos mitos da literatura alemã sobre Eça que já então revelava sua 

simpatia pelo tema fáustico21.  

Não surpreende, portanto, que Teodorico se solidarize com o diabo. Se, por um 

lado, sua fé se confirma nas visões e arroubos sentimentais como os que vemos em muitas 

passagens do texto, por outro, o contato com a realidade mundana, sobretudo a 

constituída a partir da vivência na casa da titi, confere à sua personalidade uma 

característica demoníaca:  

 
Que lhe podia eu oferecer de mais sagrado, mais enternecedor, mais 
eficaz, que um ramo da árvore de espinhos, colhido no vale do Jordão, 
numa clara, rosada manhã de missa?  
Mas de repente assaltou-me uma áspera inquietação... E se realmente 
uma virtude transcendente circulasse nas fibras daquele tronco? E 
se a titi começasse a melhorar do fígado, a reverdecer, mal eu instalasse 
no seu oratório, entre lumes e flores, um desses galhos eriçados de 
espinhos? ó misérrimo logro! Era eu pois que lhe levava nesciamente o 
princípio milagroso da saúde, e a tornava rija, indestrutível, ininterrável, 
com os contos de G. Godinho firmes na mão avara! Eu! Eu que só 
começaria a viver, quando ela começasse a morrer!22  

 
 

Estão aí nitidamente representados os conflitos de um homem que sente o peso 

da divisão entre uma crença real, sincera, ainda que (des)moralizada, nos valores cristãos e 

as necessidades materiais. A relação de Teodorico com a tia Patrocínio, pautada no 
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interesse pela fortuna desta, reforça as potencialidades desse embate cujo ápice está no 

capítulo da reelaboração da Paixão de Cristo. 

É, pois, assim que Eça utiliza elementos religiosos e históricos para montar a sua 

crítica. O livro, nesses termos, configura, segundo Carlos Reis, uma ―espécie de 

‗Evangelho segundo Teodorico Raposo‘, na medida em que este se converte em 

―testemunha inédita da Paixão‖ e torna-se S. Teodorico Evangelista.23 

Teodorico Raposo assume, da mesma forma que o narrador de O Evangelho 

Segundo Jesus Cristo, de Saramago, uma visão desmistificadora do relato bíblico sobre a 

Paixão de Cristo, pondo em cheque os parâmetros morais ditados em nome de Deus pela 

Igreja. E é essa atitude que entendemos sob o prisma da (des)moralização, sobretudo por 

representar uma postura narrativa que denuncia as falhas na práxis da moralidade cristã. O 

anúncio de Topsius delimita essa perspectiva que no texto se definirá com a visão do 

calvário de Jesus: 

- D. Raposo - disse Topsius então, com os olhos faiscantes - o Homem 
foi preso, e compareceu já diante do Sanedrim!... Depressa, depressa, 
amigo, a Jerusalém, à casa de Gamaliel!24 
 
   

É nesse momento que o leitor é convidado a entrar num mundo em que as leis 

do pragmatismo e da objetividade já não impõem as regras. A narrativa propõe, através do 

apelo à fantasia, um encontro entre Teodorico e Cristo, numa verdadeira suspensão do 

tempo, própria dos contos maravilhosos. 

Com efeito, não há em A Relíquia um direcionamento unívoco e certeiro que nos 

permita classificar a narrativa como fantástica. O episódio sobre a Paixão de Cristo, no 

entanto, conduz o leitor por uma via de oscilação entre sonho, fantasia e realidade, 

recorrente na obra de Eça, como salientam Lopes e Saraiva25, próprios desse tipo de relato. 
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Tais incertezas são suficientes para incutir no leitor a dúvida que, para Todorov, é o ponto 

fulcral daquela modalidade de composição:    

o fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do leitor — 
um leitor que se identifica com o personagem principal— quanto à 
natureza de um acontecimento estranho. Esta hesitação pode resolver 
seja porque se admite que o acontecimento pertence à realidade, seja 
porque se decide que é fruto da imaginação ou o resultado de uma 
ilusão; em outros termos, pode-se decidir se o acontecimento é ou não 
é.26  
 
 

Essa vacilação decorre da observação de um acontecimento não explicado pelas 

leis do mundo real e obriga o leitor a duvidar imediatamente da sua origem. Essa situação é 

admitida por Bessière, para quem  

o fantástico confirma a rejeição do presente e parece o conservatório de 
valores caducos. O escritor admite a ruptura com a realidade, a fim de 
restaurar a ordem perdida, que se torna, pela transcrição literária, a 
ordem absoluta.27   

 

Cria-se, portanto, uma atmosfera que desestabiliza o espelhamento do real, 

através da instalação de figuras na narrativa. Para Bertrand esse processo de figurativização 

―é concebido como uma propriedade semântica fundamental da linguagem. Ela 

proporciona manifestações graduais de acordo com o uso que o discurso faz dela‖.28A 

narrativa fantástica estabelece-se, nesses termos, a partir de uma constituição autônoma, 

cujo sentido se dá por situações próprias, pertinentes ao contexto da diegese e 

independente da correspondência desta com o mundo real.  

E é esse recurso que permite a viagem de Raposão no tempo. Seu encontro com 

Cristo servirá de motivo para muitas reflexões sobre as verdades bíblicas. Ironicamente, é 

o licencioso Teodorico Raposo, de alma variável e de cuja mente escapam séculos de 

história e tradição diante do Deus encarnado, que reduz o ídolo a um jovem comum:  
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E aquele homem não era Jesus, nem Cristo, nem Messias - mas apenas 
um moço de Galiléia que, cheio de um grande sonho, desce da sua verde 
aldeia para transfigurar todo um mundo e renovar todo um céu e 
encontra a uma esquina um Nethenim do templo que o amarra e o traz 
ao pretor, numa manhã de audiência, entre um ladrão que roubara na 
estrada de Siquém e outro que atirara facadas numa rixa em Emath!29 

 

 
E percebe a cólera do Rabi da Galileia: 
 

 
"És bem duro com os pobres. Que autoridade tens tu?" E o Rabi falou 
"de seu pai", e reclamou contra nós a lei severa do templo. Menahem 
baixou a cabeça... E nós tivemos de fugir, apupados pelos mercadores 
ricos, que bem encruzados nos seus tapetes de Babilônia, e com o seu 
lajedo bem pago, batiam palmas ao Rabi... Ah! contra esses o Rabi nada 
podia dizer; eram ricos, tinham pago!... 30 
 
 

Inicia-se então, através da intertextualidade com os episódios bíblicos da ―Mulher 

adúltera‖, da ―Expulsão dos vendilhões do Templo‖ e da ―Morte de Cristo‖, o processo de 

dessacralização. E o ápice desse procedimento está, como ressalta Aparecida de Fátima 

Bueno, na morte de Cristo: 

 
Entretanto, o momento máximo desse rebaixamento, e conseqüente 
dessacralização, ocorre na nova versão que Teodorico dá para a morte de 
Cristo. Ele descobre que foi dado a Jesus um vinho narcotizado, para 
simular a sua morte, que os seus amigos roubam depois o seu corpo para 
reanimá-lo, mas fracassam e Jesus acaba morrendo. A saída encontrada 
então é enterrá-lo incognitamente, pois «Era necessário, para o bem da 
terra, que se cumprissem as profecias!»10, deixando o outro túmulo, em 
que havia sido colocado de início, aberto e vazio. 31 
 

 

Dessacralização de passagens bíblicas, satanismo, anticlericalismo e crítica social 

são temas caros a Eça de Queirós. Em A Relíquia, eles se figurativizam a partir do caráter 

dualista de Raposão. Qualidade que se manifesta ao longo da narrativa pelo contraste entre 

a sensibilidade da personagem à influência da religiosidade, absorvida pelo contato com a 
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fé desde a mais tenra idade, e o senso pragmático desenvolvido pela percepção da 

importância dos bens materiais. Esta última atestada por Berrini: 

A contaminação é permanente. Teodorico, com efeito, vive na 
intersecção de um mundo sagrado tradicional, que deixou marcas 
profundas na sua personalidade, com um mundo dessacralizado, 
peculiar à sociedade moderna. 32 
 
  

O que vemos então é a representação de facetas do comportamento humano, 

como a fé e a moral, em uma perspectiva que ressalta as inversões provocadas pelo 

interesse à ascensão social.  

A partir destes questionamentos, entendemos a postura de Eça de Queirós em A 

Relíquia como uma forma de retratar o pensamento de sua época, estabelecendo, através 

do diálogo entre tradição e fantasia, uma crítica contumaz aos juízos que regem a 

sociedade portuguesa do século XIX. Tal procedimento se mostra nitidamente em um 

universo literário em que a visão sociologizante do real traz à tona uma série de 

questionamentos sobre a construção dos mitos religiosos e da sua importância para a 

compreensão dos comportamentos identificados às noções de bem e mal.   

 

 

                                                           

1 REYNAUD, 2003, p.137. 
2 Idem, Ibidem, p.137. 
3 QUEIRÓS, 1997, p. 852. 
4 Idem, Ibidem, p. 856. 
5 QUEIRÓS, 1988, p.127. Discurso reconstituído por António Salgado Júnior: o texto original 
perdeu-se. 
6 FERNANDES, 2001, p. 157. Texto originalmente apresentado como Conferência no Congresso 
Internacional ―Pensadores Portuenses Contemporâneos‖ realizado de 18 a 21 de Setembro de 
2001, no Centro Regional do Norte da Universidade Católica Portuguesa. 
7 QUEIRÓS, 1946, p. 34. 
8 SARAIVA, 1982, p. 96. 
9 Idem, Ibidem, p. 96. 
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17 QUEIRÓS, 1997, p.901. 
18 MUCHEMBLED, 2001, p.238. 
19 LOPES, SARAIVA, 2008, p. 860. 
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21 LOPES, 1997, p. 464. 
22 QUEIRÓS, 1997, p.922. 
23 REIS, 1999, p.110. 
24 QUEIRÓS, 1997, p.936. 
25 LOPES, SARAIVA, 2003, p.860. 
26 TODOROV, 2004, p.166. 
27 BESSIÈRE, 1972, p. 42. 
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31 BUENO, 2007, 309. 
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TRANSCULTURALIDADE PORTUGAL-BRASIL EM A CASA 

 

Sérgio Wellington Freire Chaves1 

 

 

Natércia Campos, escritora cearense, estuda minuciosamente a cultura do povo 

sertanejo e em uma prodigiosa escrita, usando o forte poderio da imagem da casa, desvenda 

os mistérios das lendas, a força dos mitos e superstições, o poder dos símbolos, o alento 

religioso, o imaginário da morte, a crença do sertanejo, em A Casa, rico exemplo de 

registro, escrito de forma poética, da cultura do povo do sertão, banhada pelo lúdico 

português, prodigioso pensar tupi, mais tarde acrescida da exuberância africana e demais 

culturas.      

A obra é uma leitura repleta de memórias contada pela própria casa que fora 

construída com o melhor madeiramento por ordem do minhoto Francisco José Gonçalves 

Campos, português de “Entre-Douro e Minho”, e abrigou desde então a família de origem 

portuguesa por gerações seguidas.  

N‟A Casa, o tempo segue o da memória, usando flashbacki; porém, comprova-se sua 

cronologia centenária por circunspectos relatos onde é possível notificar momentos 

históricos marcantes da sociedade brasileira: as viagens dos cavaleiros de Garcia d‟Ávila, 

primeiro bandeirante do Norte que percorria o sertão com seus homens que vieram a 

serem os primeiros sertanistas do Brasil, o fim da monarquia, o cangaço no sertão, a 

Grande Seca, referindo-se a acentuada seca de 1877ii.      

                                                           
1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), nível mestrado, do Departamento 
de Letras (DL), do Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  
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A linguagem usada pelos personagens da narrativa possui o forte regionalismo e 

coloquialismo do falar cearense; já a narradora – a casa – possui uma linguagem repleta de 

vocábulos desvalorizados pela escritura recente (arcaísmos, termos em latim, ditos 

populares antigos) e recheada de fortes traços da língua portuguesa genuína de Portugal, 

oferecendo uma prosa poética e cerimonial.     

 Personagens, que são muitos e formam uma teia de aranha inquebrável, estão 

sempre fadados ao fracasso existencial; dar-se pelos diversos conflitos psicológicos 

provenientes de desavenças familiares, mortes prematuras, traumas de infância, 

homossexualismo, infertilidade e deles originam-se gravidez psicológica, deflorações e 

relações incestuosas, pedofilia, suicídio, dentre outros.  

Ao fim, a casa não morre, nem poderia; ela apenas termina um ciclo para continuar 

outro, no fundo das águas.  

 

1. O POVO SERTANEJO: SEIVA QUE EMANA DA CRENÇA. – A VIDA É O 
QUE CONCEBEMOS DELA...     

 

Sofridos por excelência, os sertanejos conhecem os desmandos do destino, que os 

conduzem às avessas, aos acasos... aos descasos. Vidas marcadas por viverem em uma terra 

seca, no qual mandacarus e xiquexiques reinam triunfantes com seus verdes tons de vida, 

contrapunham com toda a paisagem, até mesmo do próprio sertanejo, vestido com suas 

roupas de couro cinzas-amarronzados, para que os espinhos e arbustos, contorcidos pela 

sede constante e sol escaldante, não lhes dilacerem cada vez mais o corpo. Entregam-se à 

crença; e esta crença é no sertão, fonte jorradora de vida.  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2646 

 

A severidade da seca, do sol, da fome, da jagunçada e da vida sertaneja, que nada 

mais é que círculos de existências, sempre de recomeces, sempre de giros onde o ponto da 

chegada é também da partida, ameniza, abranda, encontra conforto nas crenças que os 

homens do sertão auferem; para nelas depositarem suas angústias e aflições, anseios e 

aspirações. 

O sertanejo é crédulo. É supersticioso. Religioso. Demonstram em todo o sertão o 

culto aos santos e, muitas vezes, também ao demônio; aos beatos e reis míticos, a todos os 

ritos e seitas. Repletos de presságios, esconjuros e orações, criam tabus; e para enfrentá-los 

sempre contam com relíquias, amuletos, patuás e santinhos; numa peculiar religiosidade 

que se inebriam perplexamente o sagrado e o profano, por ser ela excêntrica e insensata, 

dúbia e eclética. 

Antônios quaisquer, tornam-se grandes conselheiros; e o povo, carente de plenitude 

e razão, maravilha-se nos confins da terra estéril e ingrata, na qual, o arbusto sombreia as 

flores de mandacarus, protegendo-as do sol e ofertando-as vida. 

       

Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, 
todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente 
exercitadas na indisciplina da vida sertaneja, se condensaram no seu 
misticismo feroz e extravagante. (CUNHA, 1963, p. 120) 
 
   

 Tais crenças, misticismos, superstições e devaneios surgem no sertão para fortalecer 

vidas que estão sempre em função da terra. Estas vidas são elementos nulos no jogo dos 

interesses sociais; cientes dessa verdade, buscam no maravilhoso, nas estórias de trancoso, 

doses homeopáticas de esperanças e justificativas para melhor seguirem errantes os 

labirintos de misérias que nunca dão para um oásis de farturas e riquezas. 
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O sertanista assim, é elemento que busca divindades, estórias sobrenaturais e 

maravilhosas para viverem as vidas árduas que possuem; é esta argamassa de realidade e 

magia, este imaginário coletivo criado e recriado gerações pós-gerações, como se este 

espírito crédulo fosse o próprio motivo de serem; como se nestas superstições estivessem a 

força do fraco, a vitória do desgracioso, a certeza de vida no vasto bosque de cruzes que 

afirmam que ali jaz mais um Severino. 

 

O homem dos sertões – pelo que esboçamos – mais do que qualquer 
outro está em função imediata da terra. É uma variável dependente no 
jogar dos elementos. Da consciência da fraqueza, para os debelar, resulta, 
mais forte, este apelar constante para o maravilhoso, esta condição 
inferior de pupilo estúpido da divindade. Em paragens mais benéficas a 
necessidade de um tutela sobrenatural não seria tão imperiosa 
(GALVÃO, 1998, p. 126). 
 
 

É desta realidade que os sertanejos, todos juntos, falando seus dialetos e sotaques, 

constituem uma grande riqueza; a cultura, excessivamente religiosa, sertaneja.         

 

2. UMA PROCISSÃO E LOUVOR DE VIDA COM AS DIVINDADES TUPÃ, 
OXALÁ E CRISTO: A MISCIGENAÇÃO...  

 

Etnicamente analisados, os sertanejos são descendentes de índios e brancos; sua 

cultura logo será esta miscigenação acrescentada pela africana. 

 

O português, batendo todo o Brasil com seus sapatões de bandeirante, 
carregava, em maior porcentagem, seus mitos, herança inarredável e 
perpétua. Os mitos verdadeiramente „gerais‟, que se mantêm com as 
linhas mestras, são de origem peninsular. [...] Seguem-se as de origem 
indígena. Os Tupi-guaranis deram a parte preponderante. Estavam em 
situação social e geográfica capaz de lutar, aliar-se, combater e fundir-se 
com o português. [...] Assistiram à primeira missa, testemunhas 
inconscientes do auto de posse, tropas auxiliares que ajudaram a 
destruição de si mesmos. Bateram arrolados nas „bandeiras‟, sul e norte, 
matando e morrendo. [...] Companheiro do conquistador, condenado ao 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2648 

 

desaparecimento, o Tupi ia deixando, nas regiões onde não havia tribos 
de sua raça, os nomes que celebrariam para o futuro a caminhada 
intérmina, seguindo seu enterro, festejando-o porque sabia a 
perpetuidade de seu esforço. Seus mitos logicamente, foram os primeiros 
catalogados e logo confundidos com os dos portugueses. Confundiram-
se uns, ajustaram-se outros, completando-se aqui, avivando 
características além. O negro escravo veio com sua humilhação e seu 
amor infinito. A força de seus mitos era religiosa [...] um culto que seria 
clandestino, incompleto pela impossibilidade duma exata observância aos 
processos religiosos. [...] Em relação aos mitos, como os tentei recensear, 
a distância entre os três elementos é a que medeia entre cinco, três e um, 
Portugal, Indígenas e Negro-africanos (CASCUDO, 2002b, p. 50-52). 
 

     
E foi nas terras de Vera Cruz, doravante até a colonização terra do deus Tupã, que 

as caravelas abarrotadas de imagético das profundezas do temeroso mar e aprisionadas pelo 

medo do fogo eterno do inferno tão alardeados pelos apóstolos de Roma, pisaram terra 

firme e sancionaram uma cultura, em especial, religiosa, lusa, misturando-se esta com a 

tupi. 

O índio observou boquiaberto, desconhecida fé em procissões ave-marias 

atravessando o Atlântico e promovendo Folia de Reis, Festas do Divino, festas dos santos 

padroeiros, círios e romarias; o fogaréu, as festas juninas. Páscoa, depois da Paixão e 

Cinzas; Corpus Christi e Natal – a chegada de um messias nascido em longínquas terras, mas 

que viera para salvar e que, por não o conhecerem, por iniquidade e pecados vários, por 

idolatria à Tupã e inocentes “fornicações”,  a cólera de Deus caíra sobre eles, as gentes 

daquela mata.  

Em nome de Deus e da Santa Madre Igreja, Tupã cedia forçosamente seus 

domínios ao apostolicismo romano que decretava orações ao pé da cruz. A regência papal 

tudo via, sentenciava e ovacionava; afirmando está apenas congregando o novo mundo na 

cristandade. A propagação do Cristo do homem branco, para sua igreja, justificava o 

genocídio dos selvagens e sua cultura, forma de vida e agir. 
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Os escravos negros africanos, vindos nos porões de embarcações, chegava ao 

Eldorado dos europeus para, sofridos e humilhados, padecerem injúrias e infortúnios. 

Oxalá, o deus proibido, não os abandonou; e vindo acomodado nos limpos porões dos 

negros corações, abrandaria a desgraça dos filhos seus. 

Tudo o que neste momento expusemos, emoldura-se não somente na religiosidade, 

mas na cultura do Brasil em geral. 

Embora seja uma composição igual para toda a cultura brasileira (Europa – 5, 

América – 3 e África – 1), no sertão esta cultura assimilará características bastante 

peculiares. Gente padecida, apegar-se-ão a lendas, crenças e mitos que ajudem a suportar 

suas adversidades e desventuras.    

Não tendo a cultura africana grande influência nas terras sertanejas, encontraremos 

mitos e crenças europeias em maior número, recebendo contribuição dos indígenas de 

forma a não ameaçar a autarquia portuguesa, desta maneira se comporá a cultura sertaneja 

do Brasil, vivenciando um longo processo que denominamos de transculturaçãoiii, 

fenômeno igual em todo o restante solo brasileiro e até mesmo americano. 

Os índios colonizados perdiam a terra e com ela sua cultura. Tudo pertencia à 

metrópole; a ela deviam todos adequar-se. Logo percebeu o índio que o branco chegado, 

miticamente recebido como templários do reino de deus sol, Maíra, o criador, mais eram 

espoliadores; estranho para os bárbaros do ocidente, que viam mais beleza no dar, que no 

receberiv.  

Os nativos que não morriam de tristeza, fugiam para o interior – já carregando em 

si doenças dos “cabras das pestes”, o que muito colaborou para sua dissipação, pois a 

medicina natural dos “selvagens”, como os caracterizavam os europeus, não estava 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2650 

 

preparada para lidar com doenças vindas de terras existentes além do mar,  ou aprendiam a 

os servir – o português, aprendizado de poucos, pois eleitos foram os que souberam lidar 

com essa nova condição, a de serviçais. “Havia sido esta raça [índios cariris] dizimada pelos 

invasores brancos, e os que se salvaram, antes de serem expulsos de seus vales de intensos 

verdes, fecharam a grande nascente e os enfeitiçaram em Sertão”v. 

Nestas relações luso-tupi que ocorriam de formas múltiplas, deram-se trocas, muito 

mais que ouros por pentes, culturas, costumes e pensares. Conhecera o velho ocidental a 

rede de dormir, a língua tupi, o poder das ervas, as lendas da criação, embora uma somente 

prevalecesse, a de Adão e Eva: a da religião de Roma, a do povo branco, europeu e cristão. 

Passado anos pós anos, a cruz fincada no barro da Bahia de Todos os Santos, hoje 

se observa, foi mais resistente que Tupã e sua corte de seres florestais. A metrópole marcou 

sua conquistada terra com sua língua, sua religião, sua cultura, de maneira brusca, violenta e 

voraz. 

 Assim, tornam-se todos os povos brasileiros, em especial aqui, os do sertão, 

fervorosos crentes na fé e em mitos europeus de salvacionismo, consolidam estes crendices 

e personagens inteiramente diferentes do universo agreste, mas sim vindouros das terras 

além-mar e edificam um ambiente repleto de fetichismo. É o choque de culturas que, 

inicialmente, não foram complementares; porém, em pouco tempo o seriam.  

O contexto histórico no qual nos é conhecido justifica claramente o elo cultural 

entre Portugal e Brasil. Ingênuo seria negar tal elo. Desde o encontro entre o ameríndio e o 

português, construímos paulatinamente uma cultura que além-mar chegou-nos e enraizou-

se no solo brasileiro, celeiro da miscigenação.   
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 A imposição do colonizador, ao longo da história, cederia espaço ao diálogo entre 

países politicamente livres, mas compartilhadores de uma cultura similar. Tal ponte cultural 

foi bem apresentada pelo romancista português José Saramago em sua obra A jangada de 

pedra, no qual, como uma jangada, Portugal navega pelo Atlântico rumo à África e Brasil, 

buscando assim encontra-se culturalmente junto a suas antigas colônias, visto perder-se, 

metaforicamente, no meio das nações e reinos europeus:  

 

 [...] a península ibérica “desloca-se” da Europa e desloca-se pelo Oceano 
Atlântico, vindo a estacionar num ponto ao sul, equidistante das 
Américas e da África. O deslocamento é simbólico: uma „viagem‟ que 
embute questões político-culturais e que sugere, assim, o sonho de uma 
comunidade não apenas dos países de língua portuguesa, mas dos países 
ibero-afro-americanos. (ABDALA JR. In: CHAVES E MACÊDO, 2003, 
p. 131)  

  
 

Buscando defesas para enfrentar uma globalização cruel e devastadora, cada vez 

mais grupos supranacionais são criados, visando à valoração de seus costumes. Nestes 

grupos, aliam-se aquelas nações cujas culturas mais dialogam; sendo assim possível um 

grupo supranacional constituído pelos países de Língua Portuguesa, a tão sonhada bacia 

cultural ibero-afro-americana do certamente sebastianista Benjamim Abdala Júnior, crente 

no surgimento de um novo império – cultural, com a junção dos países que leem e 

escrevem, falam e escutam pelo código linguístico de Luís Vaz de Camões, países 

americanos, africanos e iberos. 

O sebastianismo é a constante espera da lendária volta de Dom Sebastião, o rei que 

morto em batalha e nunca havendo seu corpo encontrado, creem que vive em sua ilha 

encantada e é esperado, até hoje, por seus plebeus portugueses para criarem o Quinto 

Império. Evidentemente, ao longo do tempo e da ciência, tudo nada mais é que uma 
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sonhada utopia metamorfoseada; para a literatura moderna da língua portuguesa, o império 

esperado seria um reino cultural, aliando numa supranacionalidade, os países de língua 

portuguesa; a volta do rei é certo não haver, mas seria possível um levante de vozes 

sebastianistas que favorecessem o desejado elo entre as culturas. Neste sentido, muitos são 

os sebastianistas neste início de novo século.  

Na faixa de terra do sertão tropical, é na religiosidade que os moradores daqueles 

chãos mais irão expor as relações culturais Portugal-Brasil. 

 

3. RELAÇÕES RELIGIOSAS CULTURAIS PORTUGAL-BRASIL NA OBRA A 
CASA.    

 

A cultura do sertão está fortemente relacionada à religiosidade, e esta, à seca. 

Dogmas e verdades de fé do cristianismo católico, herança, como já relatamos, da carola 

sociedade portuguesa que a essas terras não somente colonizaram, mais até a metrópole do 

reino a elevaram, por vinda da família real e sua nobreza que de Portugal fugia encurralados 

por Napoleão, aqui chegando senhoras com terços nas mãos e cada qual trazendo consigo 

um padre para, após seus pecados, por eles serem redimidas em nome de Deus e assim 

mais puderem pecar, são inseridos na cultura do sertão de forma tensa; impraticável é 

historiar sobre o sertão e não falar sobre a religiosidade e o manifesto desta para suportar 

os dissabores de secas que ocorrem, segundo o pensar dos sertanistas catequizados por 

Roma, como punição para o homem do sertão. 

 

Os homens demoraram a infligir aos seus santos os maltratos de colocá-
los ao relento, expostos à ardência e calor do sol para melhor sentirem o 
horror da sede, do flagelo da seca. Quando isso aconteceu, já haviam eles 
assimilado as superstições de além-mar e faziam romarias para irem 
molhar os pés de um santo cruzeiro ao meio-dia, já que “a chuva é Deus 
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que manda”. Se ela não caía, era castigo infligido por não respeitarem as 
leis divinas. Desde aí vem a colocação das seis pedrinhas de sal expostas 
e alinhadas ao relento no final do dia, véspera de Santa Luzia, a 
representarem os seis primeiros meses do ano. Na manhã seguinte, antes 
do sol esquentar, se as pedrinhas de sal não chorarem, é presságio de 
seca [...] (CAMPOS, 2004, p. 14) 
 
 

Tal prática sertaneja bem apresenta a transculturalidade na crença do clã sertanista. 

Havendo como base o fetichismo catolicista, o sertão converge-o práticas dissociadas da 

teologia da igreja, esta aceitando deformidades para manter-se viva no povo; relações de 

poder e dinheiro que bem conhecem o eclesiástico romano de Juazeiro do Norte, desígnio 

da maior romaria cearense, todos guiados pelo padre Romão Batista, o político Cícero, 

sendo a cidade grei modelar. 

As casas também a muito já possuíam em suas despensas uma imagem de Santo 

Onofre, voltado os olhos para dentro do compartimento, a fim de alimento na casa nunca 

faltar, mesmo que com ele nunca faltasse gente para se servirvi; a farragem de crendices já 

povoava a terra dos caririsvii. “De longa viagem veio a lenda [...]”viii, e esta lenda aqui, 

unindo-se à terra cariri, se fez invencível e imortal. “As superstições de além-mar logo se 

aliaram às que aqui existiam”ix. 

Ainda sobre crenças vindouras da religiosidade cristã trazida pelos portugueses, 

destacam-se no mítico cearense as chuvas que devem incidir no dia de São José, o que 

garantiria um bom inverno; invocação a São Bento, ao ver uma cobra, o que a paralisava, 

mesmo que esta já estivesse de bote armado; palhas bentas no Domingo de Ramos na 

porta das casas, com finalidade de afugentar alucinações; estrela “caindo” do céu, 

formando um risco – estrela cadente – seria a certeza da salvação de uma alma que entrara 

no céu; entre outras.  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2654 

 

Pelos mesmos caminhos navegados das caravelas de Cabral, veio a lenda do Trasgo, 

o atrevido que incomoda mulheres com beliscões, o que explica as equimoses na sempre 

mais delicada pele feminina. Também o esconjuro da bruxaria secular: “Vai-te pro mar 

coalhado”x. Buscando afastar com esta expressão as mazelas sempre tão comuns desta vida. 

Todas estas práticas e pensamentos culturais luso-brasileiros praticados pelos sertanejos são 

relatados em A Casa, entre outros. 

O lioz é uma das mais fortes simbolizações da relação Portugal-Brasil. N‟A Casa, a 

pedra lioz vem antropomorfizar o espaço casa, dando-lhe o “sopro da vida”. O lioz possui 

em si uma nuvem de misticismo que perpassam os limites do sertão: pedra portuguesa, foi 

transportada para o Brasil como lastros de navios entre os séculos XVII e XVIII, deixando 

em igrejas brasileiras patrimônio arquitetônico e artístico português. O lioz foi usado na 

reconstrução de Lisboa após a destruição da cidade em 1755, oriundo de um terremoto; e 

no conjunto arquitetônico de Mafra, por D. João V, quando foi considerada “pedra real”. 

A pedra é objeto palpável do forte elo entre Portugal e Brasilxi.  

Nada mais natural que na casa daquele que viera de “Entre - Douro e Minho”, o 

português Francisco José Gonçalves Campos, construtor e primeiro dono, como já 

afirmamos, o lioz fosse escolhido para pedra da soleira, ponto prestidigitador do lar: 

 

Meu dono descobriu-se solenemente antes de levantá-la [soleira], 
ajudado por dois mestres em cantaria. Os três em silêncio a fixaram na 
entrada, defensora e guardiã, daí em diante, dos malefícios. Sob ela se 
guardariam amuletos, simpatias e seriam enterrados os umbigos dos 
recém-nascidos para que fossem apegados à casa paterna. Nela se 
pediriam graças e se dariam bênçãos nas partidas. Era no seu limiar que a 
mãe recebia, de volta dos braços da madrinha, a criança já batizada. 
(CAMPOS, 2004, p. 9-10) 
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  A soleira da porta é local sacro no folclore universal. Ali se inicia o reino doméstico, 

familiar, íntimo. A ela não se varre nem escarra; muitos amuletos oriundos de simpatias 

abaixo da pedra são guardados, bem como as primeiras unhas cortados dos filhos e os 

primeiros fios de cabelos aparados das filhas. Em determinadas culturas, ali os recém-

casados são abençoados pelos pais e também servem de local para o último adeus dos 

parentes que desencarnam.  Nela tropeçar, é sinal de agouro; muitos creemxii. 

 O sertão ainda bem conhece as histórias do caminho de Sant‟Iago, tanto o caminho 

terrestre, quanto o celestial, o Cruzeiro do Sul; e também reconheciam a santa língua, o 

latim, por meio do missal, sempre a serem respondidas suas orações pelo pactual e 

condizente “Amém”. 

O próprio nome que fora batizada a casa nos sugere mistério. Trindades: este o 

nome dado à casa de descendência do Minho incrustada na caatinga cearense. Nos alude à 

Santíssima Trindade, doutrina benquista pela maioria das religiões cristãs que professa a 

Deus único preconizado em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo; a 

Trindade é um mistério, e que, portanto, não adianta esperar compreendê-la.  Aufere esse 

nome “na mais serena das horas canônicas”xiii, o que faz mistificar cada vez mais a casa 

Trindades.   

Para o homem que percorre errante as terras do sertão, a oração do Rio Jordão, 

guardado num saquinho de couro, é obrigação ter sempre consigo; fecha o corpo e protege 

contra as assombrações. Este nunca deve se voltar para trás; “Quem olha para trás, 

s‟assombra.”xiv  

 Aí está uma pequena demonstração da teologia popular do sertão registrada no 

romance naterciano, podendo, de tal maneira, concluirmos a força da transculturalidade em 
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cada ato de fé desse povo, sempre divulgada de forma oral, mas também sendo inserida na 

literatura escrita. Inserção necessária para a melhor garantia e registro irrevogável da 

riqueza cultural do sertanista brasileiro. 

  

PARA EFEITO DE FIM, ALGUMAS CONSIDERAÇÕES... 

 

 É-nos possível considerar, buscando assim um remate para estas linhas, que a 

religiosidade sertaneja, como na maior parte da cultura em geral do nosso país, é regida pela 

força transcultural existente nas relações Portugal-Brasil, relações estas outrora de posse e 

possuído, mas agora de nações democráticas e propagadoras de equidade nas relações 

exteriores e entre si. 

 Observamos que as trocas transculturais foram registradas ao longo do tempo de 

formas diversas, em especial nas práticas, costumes e identidades inquestionáveis; contudo 

ressaltamos a importância dos textos literários para estudos, considerações e compreensões 

acerca do assunto, bem como a necessidade cada vez mais latente de tais questões entrarem 

em pauta em discussões, vislumbrando práticas de apoio e valoração dos elos 

transculturais.    

                                                           
i NUNES, 1995, p. 31-33. 
ii Todos os acontecimentos históricos citados podem ser vistos na narrativa naterciana na seguinte 
paginação, acordado com a edição em estudo, registrado nas referências: viagens dos cavaleiros de 
Garcia d‟Ávila, CAMPOS, 2004, p. 14; o fim da monarquia CAMPOS, 2004, p. 84; o cangaço no 
sertão CAMPOS, 2004, p. 85; a Grande Seca CAMPOS, 2004, p. 23.      
iii Fernando Ortiz propõe-nos o conceito de “aculturação”; baseado neste conceito, posteriores 
estudos vários, Ángel Rama (1989) discute alterações auxiliadoras oferecendo-nos um 
contemporâneo nome: transculturação; o mesmo que transculturalidade. Acordados com os 
estudos de Rama (1989), compreendemos que transculturalidade é um longo processo pelo qual 
passa a cultura universal incansavelmente tempos pós tempos; com ressalva talvez ao lendário 
Jardim do Éden, ponto simbólico do início, do começo, afinal, alguma coisa haveria de surgir do 
nada. Tal processo segue etapas de construções e destruições, junções e rupturas. Considerando a 
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existência de uma cultura em toda parte terrestre, a incorporação de uma nova cultura, 
voluntariamente ou involuntariamente imposta, significa uma “desculturação” da cultura pré-
existente, como a tupi em relação à europeia, aqui tomando o Brasil como exemplificação. Seria, 
portanto, “desculturação” o processo de perda de uma cultura já existente. Neste processo de 
perda, alia-se o de ganho; esta nova cultura imposta – a europeia, ainda seguindo nosso exemplo, ao 
ser difundida no solo brasileiro, mesmo causando profanação e genocídio da cultura indígena, não 
total, pois sempre se faz trocas e ajustamentos, ofertará a este chão uma nova cultura, processo 
alcunhado de “aculturação”. Após perdas e ganhos, aqui já ressaltados, constroem-se novos 
fenômenos culturais que nada mais é que o mistifório da cultura em parte sucumbida e a agora 
difundida, mas sempre com alterações. “Neoculturação”: assim titulam a cultura surgida do 
confronto de outras já existentes. Poderíamos assegurar que todo o solo americano, o Novo-
Mundo, passou pelo processo aqui apresentado e, assim sendo, haverá de ter uma cultura neo, nova. 
Uma vez as novas sociedades, ou, cremos assim melhor considerar, as descobertas sociedades, ao 
olhar europeu, passado por processo cultural inevitável, achegados à contemporaneidade, por meio 
de políticas de globalização e capitalistas, culturas várias se integram umas às outras, concluindo e 
reconstruindo todo o processo de trocas culturais que se convencionou chamar de 
transculturalidade. As culturas portuguesa e brasileira clarifica o fenômeno transcultural.  
iv Parafraseando RIBEIRO, 1995, p. 66. 
v CAMPOS, 2004, p. 11-12. 
vi Todas as marcas culturais doravante registradas aparecem fielmente registradas no romance A 
Casa.   
vii Povo indígena que habitava as terras do Ceará. 
viii CAMPOS, 2004, p. 14 
ix Ibid, p.13. 
x Ibid, p. 34. 
xiParafraseando SILVA, 2008. 
xii CASCUDO, 2002, p. 92-96/309-311. 
xiii CAMPOS, 2004, p. 15.  
xiv Ibid, p. 39 
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JOSÉ DO TELHADO E ANTÔNIO SILVINO:  
AS AMBIGUIDADES DO HERÓI-BANDIDO 

 
 

Silvana Bento Andrade1 
Henriqueta Maria Gonçalves2 

 
 

 

Esta comunicação propõe a análise da atualização da lenda de Robin Hood nas 

representações literárias do salteador português José do Telhado (1818-1875) e do 

cangaceiro brasileiro Antônio Silvino (1875-1944). Apresentaremos, para isso, recortes de 

textos ficcionais que tematizam as vidas e as façanhas bélicas das citadas personagens, nos 

quais serão investigadas as representações do banditismo social, segundo as proposições de 

Eric Hobsbawn (1976). Verificada a indiscutível vitalidade do tema do herói-bandido, no 

imaginário popular, investiga-se como o discurso literário reforça e realimenta a construção 

e a divulgação do perfil heróico de José do Telhado e Antônio Silvino. Estas personagens, à 

nossa leitura, escapam às classificações tradicionais de herói, pois que foram 

contraventores, como figuras históricas, e de anti-herói, dado que alçaram consagração 

popular por meio da tradição oral e dos registros literários, como justiceiros de seus povos. 

Focalizamos de início a apresentação ao mesmo tempo irônica e amargurada que 

Camilo Castelo Branco faz de José do Telhado, em suas Memórias do Cárcere1, com quem 

conviveu na Cadeia da Relação do Porto: 

Este nosso Portugal é um paiz em que nem póde ser-se 
salteador de fama, de estrondo, de feroz sublimidade! Tudo 

                                                           
1 Doutoranda em Língua e Literatura Portuguesas, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, sob a orientação da Professora Doutora Henriqueta Maria Gonçalves 
[silbandrade@gmail.com]. 
2 Professora Associada com Agregação em Literatura Portuguesa na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro [hgoncalves@utad.pt]. 
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aqui é pequeno: nem os ladrões chegam à craveira dos ladrões 
dos outros paízes! Todas as vocações morrem de garrote, 
quando as manifestam e apontam a extraordinários 
destinos.(...)  
Diz algum tanto como exemplo d‟esta lastimável anomalia a 
história do José Teixeira da Silva do Telhado, o mais famoso 
salteador d‟este século. Vulto de romance não o tem, porque 
n‟este paiz nem se completam ladrões para o romance.2  

 
 

Sob o lume simpático e heróico que o Romantismo dedicava às individualidades, o 

romancista lamenta a pequenez da mentalidade vigente, incapaz de dar crédito de valor às 

ações de “feroz sublimidade” do salteador português. Lamenta a falta de reconhecimento 

que lhe concederia “o vulto de romance”, mas, curiosamente, sua pena dará início a uma 

vasta produção literária e biográfica, quase sempre imiscuida pela componente lendária, 

acerca do fora-da-lei.  

José Teixeira da Silva, consagrado no imaginário popular como José do Telhado é 

natural de Castelões de Recesinhos, concelho de Penafiel. Nascido em 1818, enraizou suas 

façanhas no Marão, apenas de lá se afastando em breve viagem ao Brasil e no degredo à 

África3 que lhe foi imposto como condenação por seus crimes.  

De acordo com José Manuel Castro Pinto, em José do Telhado – o Robin dos Bosques 

Português?(2007), sua alcunha deve-se à alusão ao local de nascimento, Telhado, assim 

chamado devido ao fato de a localidade possuir algumas casas com cobertura de telha, 

aspecto contrário ao costume da época: as casas eram cobertas com colmo4. Na narrativa 

de Camilo Castelo Branco, a ascendência de José Teixeira ensombreia-lhe o destino: 

 
Seu pae era o famigerado Joaquim do Telhado, capitão de 
ladrões, valente com as armas (...). Um tio-avô de José 
Teixeira, chamado elle o Sodiano, já tinha sido salteador de 
porte, e infestara o Marão durante muitos annos. Se 
arripiássemos carreira na linhagem do senhor José do Telhado, 
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iríamos encontrar-lhe um avoengo em Roma, com uma Sabina 
roubada no colo.5   

 
O registro dessa ascendência, antes de sinalizar um valor determinista, que apenas 

seria esteticamente levado em conta bem depois, deixa entrever a construção de uma 

linhagem de valentes, a que José, embora tenha tentado seguir caminho diverso, não pode 

subtrair-se.  

Na juventude, o rapaz morou em Sobreira, na casa de um tio, com quem aprende o 

ofício de castrador. Apaixona-se pela prima Ana, mas tem a permissão de namoro negada, 

posto que o tio ambicionava melhor casamento para a filha. Ferido em seu orgulho, José 

parte para Lisboa e inicia uma bem sucedida carreira militar, no quartel de cavalaria dos 

Lanceiros da Rainha. É também Camilo Castelo Branco quem registra seu aprendizado nas 

armas: 

Lá ouvi – me dizia elle – a cantiga das primeiras balas, e 
algumas me queimaram o cabello, e vinham dizer-me ao 
ouvido que estivesse socegado. O barão de Setubal disse-me 
uma vez que choviam balas; e eu mostrei-lhe a lança, e disse: cá 
está o guarda chuva, meu general: deixe chover!6  

 

Lanceiro respeitado e com promissora carreira, José abdica da vida militar em 1845, 

quando recebe o consentimento para casar-se com sua prima Aninhas. À época, o jovem 

casal vive modestamente, mas já divide o que é seu com os menos favorecidos. Camilo 

Castelo Branco enfatiza a felicidade do casal e a excessiva generosidade de José do Telhado: 

“Ditosos derivaram os primeiros anos deste suspirado enlace. José do Telhado era querido 

dos vizinhos, porque aos ricos nada pedia, e aos pobres dava os sobejos da sua renda e do 

seu trabalho de castrador” (Branco, op.cit. p.81). Entretanto, tal comportamento começa a 

afligir Aninhas, na administração dos recursos domésticos. 
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Em 1846, José Teixeira tomou parte na Revolução da Maria da Fonte7. Célebre 

pelas façanhas militares, o lanceiro é alçado à liderança da insurreição.  

- Não queremos para chefe quem não conhecemos; à nossa 
frente há-de ir o José do Telhado; esse sim, que já viu o fogo e 
sabe como elas assobiam - clamavam os homens de Castelões 
e dos sítios vizinhos à porta do popular e abastado castrador.8 

 

Irresistivelmente atraído pelas armas, José do Telhado, contrariando os rogos da esposa, 

adere ao movimento:  

José do Telhado, em virtude dos seus conhecimentos especiais 
e do seu passado recebeu, com as divisas de sargento, o 
honroso encargo de fazer parte do pelotão de cavalaria, da 
escolta de Sá da Bandeira.9 

 

E ainda: 

Entrou José do Telhado ao serviço da junta na arma da 
cavalaria. Comprou cavalo e fardou-se a todo o primor. 
Repartia do seu dinheiro com os camaradas carecidos e recebia 
as migalhas do cofre da Junta para valer aos que de sua casa 
nada tinham. José Teixeira empenhou-se grandemente para 
satisfazer o que em parte era capricho e em parte era largueza 
de alma. Acompanhou a expedição a Valpaços e foi dado 
como ordenança ao Sr. Visconde de Sá da Bandeira. As 
proezas cometidas nessa temerosa e mal surtida batalha estão 
escritas na condecoração da Torre e Espada, que o general por 
sua própria mão lhe apresilhou na farda.10 

 

Sufocadas as revoluções populares, José Teixeira retorna para a esposa e os cinco 

filhos, muito endividado, sem trabalho, perseguido pelas autoridades concelhias, oprimido 

pelos impostos e sem mais recursos. A amargura de não ter com que alimentar os filhos e o 

orgulho ferido impõem-lhe soluções radicais: 

Trabalhar! Em quê, pergunto? 
Se não posso ganhar pão, 
Oh! O pobre desde o berço, 
Traz comsigo a maldição. 
 
E será crime roubar 
Quando os filhos teem fome? 
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Quando a negra lei da sorte 
Os innocentes consome? 
 
Impossível não mais posso 
A‟ desgraça resistir 
Mostra-me a fome o caminho 
Por onde devo seguir.11 

 

Sem outra alternativa, Zé do Telhado ingressa no mundo do crime e assume a 

liderança da quadrilha de Custódio, o Boca Negra. Esmaga-lhe o peito, entretanto, o peso 

da sina de contravenções que lhe grita no sangue: 

- É sina!... A fatalidade obriga-me a receber a herança de meu 
pai, que eu queria repudiar; meu irmão não resistiu à voz do 
sangue; a desgraça atira-me para o mesmo charco. Cumpra-se 
o destino...12  

 

Quando se vê definitivamente no comando, o ex-lanceiro determina seu código de 

conduta ao bando:  

De hoje em diante acabou a revalbaria! Temos de levar a vida a 
sério se queremos vencer. E quem não estiver satisfeito pode 
sair já, a porta está aberta! De hoje em diante, a malta aqui 
reunida não será um bando de ladrões. Governamo-nos, mas 
eu só vou tirar aos que têm mais, para dar aos que têm menos. 
Proíbo, ouvi bem: proíbo!, que alguma vez se tire aos pobres e 
a todos aqueles que vivem honradamente do seu trabalho. 
Nesta comunidade, também não consinto que se matem 
pessoas; e só usaremos a força quando resistirem e nos 
obriguem a isso. Também não admito que ninguém se 
aproveite da ocasião para abusar das mulheres. (...) 
- De hoje em diante, eu só estou aqui como repartidor público. 
Tudo o que tirarmos aos outros não será só para nós. Uma 
parte é para os pobres.13 

 

Nesse momento, simbolicamente morre José Teixeira e nasce o célebre José do 

Telhado, o Robin dos Bosques português, legítima atualização da lenda inglesa medieval, na 

serra do Marão, onde abundam registros na tradição oral. Nas palavras de Júlio César 
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Machado, “José Teixeira – nome d‟elle – é pouco; José do Telhado é tudo. Quando passou 

do appellido para esta alcunha, apanhou a celebridade (...)” (Machado, 1872, p.67).  

A tradição popular cristaliza sua imagem heróica: severo, destemido, bem-

humorado, galante e cortês. O salteador firma-se no imaginário com o que Frederico 

Pernambucano de Mello (1985), em seu estudo sobre o cangaço no Nordeste brasileiro, 

chama de „escudo ético‟. José do Telhado lidera seu grupo com extremado rigor, mas 

mantém-se cuidadoso na proteção aos desvalidos de sorte. Assim, fundamenta sua imagem 

popular no temor e na admiração, o que lhe rende respeitabilidade e simpatia entre os seus. 

Para justificar, perante os próprios olhos e os dos conterrâneos, a vida de contravenções, 

José do Telhado põe em prática um banditismo social com nobreza e ética, nos limites do 

que tal atividade lhe possibilitou. Socorria os necessitados, concedia salvos-condutos a 

quem o tratasse com respeito e honestidade e recolhia para si a mesma porção que 

coubesse aos outros quadrilheiros, sem distinção. Os versos de António Nobre, no seu 

poema «Viagens na minha terra» de Só, contribuem na fixação ambivalente, no imaginário 

popular, oscilante entre o fascínio heróico e o temor dos assaltos:  

Caía a noite.  Eu ia fora, 
Vendo uma estrela que lá mora, 
No Firmamento português: 
(...) 
  
E o carro ia aos solavancos 
Os passageiros, todos brancos,  
Ressonavam nos seus gabões: 
E eu ia alerta, olhando a estrada, 
Que em certo sítio, na Trovoada, 
Costumavam sair ladrões... 

 
Ladrões! Ó sonho! Ó maravilha! 
Fazer parte duma quadrilha, 
Rondar. À Lua, entre pinhais! 
Ser capitão! Trazer pistolas 
Mas não roubando, - dando esmolas 
Dependuradas dos punhais.14 
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Segundo Eric Hobsbawn (1976), em seu estudo sobre o banditismo social, em 

locais e épocas distintos, tem-se observado o surgimento dessa categoria de fora-da-lei que 

ele denomina de “ladrões nobres”. Para ele, o mito15 de Robin Hood conserva seu vigor, 

proporcionando atualizações, porque simboliza os ideais utópicos de justiça, liberdade e 

heroísmo. O “bandido nobre” tradicional simboliza uma estratégia primitiva de protesto 

social: a do indivíduo que não dobra a cerviz e faz-se respeitar, tomando nas mãos as armas 

e as rédeas de seu destino. A lenda de Robin Hood, na leitura de Hobsbawn, representa 

sentimentos conflitantes de reação, idealismo e heroísmo cavalheiresco, e traduz o conflito 

entre a realidade e o sonho de liberdade. Em Robin Hood: a mythic biography (2003), o 

historiador Stephen Knight reconhece, nas ambivalências relacionadas ao fascínio popular 

pela imagem de Robin Hood, não uma alusão à figura histórica, mas a primazia de uma 

construção social de mais de 600 anos de desenvolvimento de conceitos e sentimentos.  

A imagem popular de José do Telhado coincide com o perfil de Robin Hood, como 

ladrão nobre apresentado por Hobsbawn, que pode ser sintetizado em nove pontos: 

Primeiro, o ladrão nobre inicia sua carreira de marginalidade 
não pelo crime, mas como vítima de injustiça, ou pela 
perseguição, pelas autoridades, devido a algum ato que 
considera criminoso, mas que é aceito pelo costume local. 
Segundo, ele “corrige os erros”. 
Terceiro, “tira dos ricos e dá aos pobres”. 
Quarto, “não mata, a não ser em legítima defesa ou vingança 
justa”. 
Quinto, “se sobrevive, retorna a sua gente como cidadão 
honrado e membro da comunidade. Na verdade, ele nunca 
chega a deixar a comunidade.” 
Sexto, “ele é admirado, ajudado e mantido por seu povo”. 
Sétimo, “morre invariavelmente, e apenas por traição, uma vez 
que nenhum membro decente da comunidade auxilia as 
autoridades contra ele”. 
Oitavo, ele “é – pelo menos em teoria – invisível e 
invulnerável”.  
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Nono, ele é “não o inimigo do rei ou imperador, fontes da 
Justiça, mas apenas da nobreza local, do clero e de outros 
opressores”.16  

 

 Também transpondo a existência histórica, para imortalizar-se pela voz do povo, 

Antônio Silvino atualiza o perfil de Robin Hood na literatura de cordel brasileira. Nenhum 

outro cangaceiro anterior a Lampião mereceria igual interesse de poetas e cantadores 

populares, corporificando o perfil heróico tão querido do sertanejo, e fortalecendo copiosa 

gesta em torno de suas façanhas. Tal perfil é retratado com fidelidade nos versos de 

Francisco das Chagas Batista, poeta popular contemporâneo e biógrafo de Silvino: 

Admira todo mundo 
Quando eu passo em um lugar 
Os matos afastam os ramos, 
Deixa o vento de soprar, 
Se perfilam os passarinhos, 
Os montes dizem aos caminhos: 
- Deixai Silvino passar!17 

 

 Antônio Silvino nasceu Manuel Baptista de Moraes, em Pernambuco, em 1875, e 

faleceu na Paraíba, em 1944. Tomou a alcunha de Antônio Silvino em homenagem ao seu 

mestre de lutas, Silvino Aires. O pai, Pedro Baptista de Almeida, o Baptistão, era 

cangaceiro temido, e foi assassinado em 1896. O filho vingou-lhe a morte e abraçou o 

cangaço, na sugestão do exemplo paterno: 

Meu pai fez diversas mortes 
Porém não era bandido; 
Matava em defesa própria, 
Quando se via agredido, 
Pois nunca guardou desfeita 
E morreu por atrevido.18  

 

 Destaque-se, nos versos citados, a noção que o sertanejo tem de banditismo: 

bandido era quem matava mediante contrato de pagamento. O sertanejo não guarda 

ofensa, deve firmar-se, entre os seus, como valente e destemido, e não pode ter a honra 
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maculada sem o devido desagravo. Assim, tornou-se comum, no Nordeste brasileiro, a 

figura do cangaceiro vingador.19  

Segundo Câmara Cascudo, as representações populares de Antônio Silvino e de 

Lampião são bem distintas. Este é mencionado na literatura de cordel com horror e ódio, 

como devastador dos sertões com sua bestialidade; aquele mantém admiradores pelas 

recordações das suas atitudes cavalheirescas, dos gestos de generosidade, do respeito à 

honra das mulheres sertanejas, às crianças e aos idosos, e pela consideração por adversários 

valorosos. Antônio Silvino, também celebrizado como o „Rifle de Ouro‟ ou o „Governador 

do Sertão‟, que reinou no cangaço de 1896 a 1914, com rigoroso código de honra, sintetiza 

o sertão e o sertanejo e atualiza-se como benfeitor e justiceiro de seu povo: 

Tudo que veve no mundo 
Navega com seu destino; 
A cobra traz o veneno, 
A mulher traz o menino, 
Redemuinho traz poeira, 
O sertão, Antôin Silvino!20 

 
 

As benfeitorias do cangaceiro, que repartia o butim de seus assaltos com os pobres, 

também ficam registradas no folheto A História de Antônio Silvino: 

 

Visitei todo o comércio 
Fiz muito bom apurado: 
E vi que por muito povo 
Eu me achava cercado. 
Alguns pediam-me esmolas 
Então não me fiz de rogado. 

 
Uns quatrocentos mil réis 
Com os pobres distribui. 
Não serve isto para minha alma 
Porque esta eu já perdi, 
Mas serve pros miseráveis 
Que estavam nus e eu os vesti.21  
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A poesia popular destaca igualmente o código de conduta defendido por Antônio 

Silvino, tanto em relação aos membros de seu grupo, quanto em relação ao caráter 

corretivo do comportamento social. Assim registram os autorizados versos de um dos mais 

célebres bardos dos feitos do cangaceiro, Francisco das Chagas Batista:  

E também não sou ladrão, 
Pois não vivo de roubar: 
Para não morrer de fome 
Peço a quem tem para dar; 
Faço isto porque o governo 
Não me deixa trabalhar... 
 
Defendo a honra e a inocência, 
Só ofendo a quem me ofende, 
Só firo a quem me fere 
Ou a quem ferir-me pretende; 
E o que me fizer mal 
Juro que se arrepende. 
 
Só perdôo às mulheres 
Porque estas são parte fraca; 
Mas meu perdão para os homens 
É bala e ponta de faca, 
Nas lutas sou como o tigre 
Quando a sua presa ataca. 
 
Meu rifle não mente fogo 
Nem o punhal enverga; 
Dormindo ou embriagado, 
Inimigo não me enxerga, 
Porque Antônio Silvino 
Morre, mas não se entrega!22 

 

Também Gonçalo Ferreira da Silva celebra o código moral do “Governador do 

sertão”, em Antonio Silvino, a justiça acima da lei: 

Quando as moças eram vistas 
Com maus olhos por vizinhos 
Que tinham dado aos rapazes 
A periquita e carinhos 
Silvino dava sonoras 
Lições aos engraçadinhos. 
(...) 
Assim Antonio Silvino 

Fez diversos casamentos 
Coibindo alguns afoitos 
De certos atrevimentos 
Ministrando aulas severas 
De novos comportamentos. 
 
Autor dos dez mandamentos 
Do regime cangaceiro, 
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A transgressão de um deles 
Valeria ao bandoleiro 
Ser morto sumariamente 
Por qualquer companheiro. 
 
(...) 
Mas vamos aos mandamentos 
Por Silvino redigidos 
E depois para os presentes 
Previamente reunidos 
Com aparato solene 
Cuidadosamente lidos. 
 
1º - ter ao cangaço 
Fraterno e sincero amor; 
2º - seguir seu líder 
Por toda parte que for; 
3º – ter o seu chefe 
Como seu superior. 
 

4º - morrer pelo grupo; 
5º - não deixar fugir 
Quem a qualquer mandamento 
Não respeitar, não seguir; 
6º - não ter pena alguma 
Daquele que nos trair; 
 
7º - quem deixar as armas 
Fuzilar sumariamente; 
8º – não maldizer-se 
9º – conservar em mente 
Que a cobiça deve ser 
Pela riqueza somente. 
 
10º – mandamento e último 
Dos dez de Antônio Silvino 
Castigava o transgressor 
A cumprir pior destino 
Morrer sobre um formigueiro 
De sol escaldante a pino.23 

 

O surgimento do herói vincula-se aos mitos que correspondem às crenças de uma 

coletividade. O mito sobrevive num povo (e em povos diferentes), não apenas porque lhe 

explica a realidade, mas também porque reflete um aspecto real, a mentalidade, a “verdade” 

desse povo. (Feijó, 1984, p.12-13). Em termos mais amplos, tomaremos a acepção de mito 

indicada, no Dicionário dos Mitos Literários, por André Dabezies, em busca de uma 

apropriação ao discurso literário: 

Na literatura, será considerado “mito” um relato (ou uma 
personagem implicada num relato) simbólico que passa a ter 
valor fascinante (ideal ou repulsivo) e mais ou menos totalizante 
para uma comunidade humana mais ou menos extensa, à qual ele 
propõe a explicação de uma situação ou uma forma de agir.24  

 

Do plano histórico, José do Telhado e Antônio Silvino passaram a personagens 

lendárias, carregadas de valores moralizantes para seus povos, e constituíram matéria de 

elaboração da imagem mítica do ladrão nobre, do herói-bandido. Sintetizando 

simbolicamente medos, anseios, conflitos, esperanças, desejos de vingança e expectativas 

de uma coletividade, os mitos constituem uma elaboração inconsciente desses sentimentos 
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na realidade. É em torno dessas emoções que se constitui o trabalho de elaboração estética 

do escritor. Tal elaboração tece o aparato de realce que garantirá ao mito a atualização e 

exprimirá também as vivências e convicções do próprio poeta, que serão reconhecidas pelo 

público ao qual se dirige e pertence. O trabalho estético não se limita a uma ornamentação 

superficial do mito original, mas acrescenta-lhe um sentido mais profundo. A imagem 

mítica que se forma atende a uma expectativa e deve dar-lhe uma resposta convincente aos 

anseios do grupo; entretanto é forjada conforme a criação artística, portanto subjetiva e 

fundamentalmente comprometida: “Uma imagem mítica só se configura se corresponder a 

uma necessidade que lhe dá, ao mesmo tempo que sua significação, uma forma 

concentrada, uma organização particularmente firme” (Dabezies, 2005, p. 390). Assim é 

que personagens históricos bons transformam-se em figuras míticas más e vice-versa, como 

bem ilustram os foras-da-lei em estudo. A distinção entre as figuras históricas e as míticas, 

contudo, não apresenta relevância, pois que 

mesmo que se consiga reconstituir a verdade do real, (...) não 
há em caso algum como apagar os vestígios da criação mítica. 
O herói que nasce desta última e o herói da história existem 
lado a lado, como duas realidades diferentes, quase estranhas 
uma à outra; jamais se destroem, nem se excluem, nem põem o 
outro na sombra, porque pertencem a dois universos distintos: 
o da arte e o da história. Ora, o primeiro confere ao mito uma 
marca indelével; este, de fato, assume a forma de uma obra 
literária, de uma narrativa, (...) que fixa para sempre uma certa 
imagem.25  

 

Uma vez surgido, o mito condensará imagens simbólicas significativas para um 

povo, capazes de exprimir a dinâmica dos conflitos da psicologia coletiva. Assim 

revigorado, o mito se expande e se fortalece por meio de formas artísticas que o sustentam 

e realimentam, assegurando-lhe lugar de destaque no patrimônio cultural de um povo, 

representando um fenômeno de cultura.  
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José do Telhado e Antônio Silvino são personagens históricas cujas cargas de 

referencialidade são tão fortes que lhes garantem posição privilegiada no imaginário 

popular. Foram rústicos homens do povo, que alcançaram o reconhecimento - primeiro 

lendário e depois mítico - de seus pares, por seus feitos guerreiros, sua capacidade de 

liderança e código moral próprio, mas que, ao serem perseguidos pela Justiça, ingressaram 

na marginalidade e pagaram o alto preço por seus crimes. Além dessa dupla identificação, 

estas são personagens ambivalentes, pois transitam entre os universos do herói e do anti-

herói: destacam-se dos seus semelhantes por um perfil único, que os individualiza e 

desperta sobre eles a admiração de seu povo. Sua concepção como heróis-bandidos sinaliza 

a coexistência de outra questão: tais personagens são reconhecidamente valorizadas como 

heróis do povo exatamente porque afrontam e subvertem o poder vigente e constroem, à 

margem desse poder, outro mundo, que se instaura e se rege por leis próprias. Tampouco 

são criminosos por causas intrínsecas, mas reagem a seu modo a um estado social injusto, 

transformando-se em defensores e vingadores do povo oprimido.  

Para concluir, verifica-se a incontestável vitalidade da fantasia heróica em torno de 

José do Telhado e Antônio Silvino, em atualizações do tema literário do herói-bandido e da 

lenda de Robin Hood, surgida na Inglaterra da Idade Média. Essas personagens estão 

alicerçadas no amor e no medo que despertaram, e assim sobrevivem às suas molduras 

locais e sociais. Transpuseram os limites do real e do ficcional e pertencem à história 

recordada, elaboração artística da tradição oral. José do Telhado e Antônio Silvino são 

alimentados pela lenda, ocupam lugar definido no imaginário popular e, por sua vez, 

realimentam tais imagens. Nesse sentido, a acepção de herói em José do Telhado e Antônio 

Silvino permanece aberta posto que permite a transição entre dois mundos: o mundo 
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organizado por leis universalmente conhecidas, a realidade humana e material, e o mundo 

gerido pela ambivalência, tanto no ponto de vista negativo da falta de um único significado, 

quanto na necessidade de uma contínua revisão de sentidos e valores.  

 

 

                                                           
1 Memórias do Cárcere (1862) é uma autobiografia romanceada, escrita na Cadeia da Relação do Porto, 
no período em que o romancista respondia ao processo-crime movido por Manoel Pinheiro Alves, 
o primeiro marido de D. Anna Plácido. Em suas páginas, Camilo Castelo Branco registra 
informações sobre a vida de diversos criminosos, destacadamente o célebre José do Telhado, com 
quem conviveu. (Cabral, 1922, p. 227) 
2 Branco, 1906, p.75-77. Todas as transcrições deste trabalho respeitam a grafia das edições 
consultadas. 
3 Em Angola, José do Telhado destacou-se nas negociações entre as tropas portuguesas e os sobas. 
Chamavam-no Quimuêzo, que significa “homem de grandes barbas”. No degredo, tornou-se 
respeitado e querido e, ao falecer, em 1875, aos 57 anos, de varíola, recebeu um mausoléu em sua 
sepultura na aldeia de Xissa, concelho de Malange. Consta que os negros mais pobres durante 
muitos anos iam chorar ajoelhando aos pés da sua campa, evocando ali muitas vezes o nome do 
“grande branco”, o pai dos pobres.  
4 Encontram-se também referências ao fato de seus pais possuírem a única casa coberta com telha 
na localidade. 
5 Branco, op.cit., p.77-78. 
6 Ibid., p. 80. 
7 A Revolução da Maria da Fonte foi liderada pelas mulheres da freguesia de Fonte Arcada, contra 
três novas leis aprovadas pelo Parlamento nos anos de 1843 a 1845, que irritaram bastante a 
população: a Lei de Saúde, a Lei de Contribuição de Repartição e a Lei das Estradas.  
8 Noronha, s.d., p.129. 
9 Ibid., p.132-133. 
10 Branco, op. cit. p. 82. 
11 Jorge, 1898, p. 9. 
12 Noronha, op. cit., p.202. 
13 Pinto, 2002, p.68-69. 
14 Nobre, 2009, p. 124. 
15 Embora Hobsbawn empregue o termo „mito‟, entendemos que com maior propriedade 
genológica se tratará de uma lenda. Considerando o que diz Lúcia Pimentel Góis, no E-Dicionário de 
Termos Literários, os conceitos de lenda e mito estão relacionados, pois a lenda pode fornecer a 
matéria a partir da qual se forma o mito. A palavra lenda [do lat. legenda, “coisas que devem ser 
lidas”], que a princípio remetia às histórias de vidas dos santos, de cunho moralizante, teve sua 
acepção estendida para incluir as narrativas antigas e consagradas pela tradição oral, geralmente 
sobre acontecimentos ou personalidades históricas. Nesses relatos, os fatos reais são transformados 
e acrescidos pela elaboração fantasiosa do imaginário popular, e adquirem valor exemplar em 
determinada comunidade. André Jolles (1976) esclarece que a disposição mental proporcionada pela 
lenda é a emulação dos comportamentos santificados das personagens retratadas, o que justifica o 
caráter exemplar desse tipo de texto. Assim, a personagem lendária deriva da pessoa histórica e 
intervém na vida real, pois passa a (res)significar os valores humanos, elaborados pela imaginação 
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criativa e propostos como modelos edificantes para a coletividade. (Góis, s/d). Carlos Reis e Ana 
Cristina M. Lopes, no Dicionáio de Narratologia (2002), registram o caráter ficcional da transfiguração 
dos fatos reais em lenda, operada pela imaginação popular e transmitida de geração em geração. Os 
autores aludem ainda ao forte apelo que as lendas tiveram à época do Romantismo, cuja estética 
destacou acentuada “propensão para valorizar elementos provenientes da cultura nacional e 
popular” (Reis & Lopes, 2002, p. 224). Os fatos históricos perdem, desse modo, a força da 
veracidade e priorizam a verossimilhança. Na lenda, não importa mais a identificação da verdade 
histórica, mas os valores simbólicos de que se reveste um fato ou uma personagem para 
determinada comunidade. 
16 Hobsbawn, 1976, p. 37-38. 
17 Batista apud Cascudo, 1966, p. 29. 
18 Ibid., p. 25. 
19 A esse propósito, esclarece Frederico Pernambucano de Mello (1985), sobre as três categorias de 
cangaço: o cangaço meio-de-vida, ou de ofício, o cangaço de vingança e o cangaço como refúgio. 
Quanto a Antônio Silvino, o historiador, em análise da duração de seu período de atuação e de suas 
ações, atribui a categoria de cangaceiro de ofício, uma vez que não realizou a vingança prometida 
quando teve a oportunidade, o que teria encerrado sua trajetória. A construção de uma imagem de 
vingadores, entretanto, corrobora para a firmação do escudo ético de muitos cangaceiros célebres, 
como Antônio Silvino e Lampião. Nesse sentido, em nossa leitura, encontramos uma aproximação 
nas trajetórias de Antônio Silvino e José do Telhado. Movidos, inicial e respectivamente, pela 
vingança à morte do pai e pela situação de penúria da família, nossos heróis teriam encerrado suas 
incursões na vida do crime tão logo cessassem os danos que os incomodavam. Firmaram-se, no 
entanto, como grandes líderes de seus bandos, por longos anos, como um bem sucedido negócio, 
um meio-de-vida. 
20 Cego cantador apud Cascudo, op. cit., p. 30. Recolha feita em 1925, por João Cirineu de 
Vasconcelos, no mercado de São José, no Recife.  
21 Batista, s/d, p.30.  
22 Ibid., p. 38. 
23 Silva, 2006, p.4-6.  
24 Dabezies, 2005, p. 731. 
25 Ibid., p. 388. 
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A LUCIDEZ DELIRANTE DE ÁLVARO DE CAMPOS NA TESSITURA DA 

CIDADE 

                                                                                       

 Silvana Maria Pantoja dos Santos1  

 
 

                                     De uma cidade a história 
                       Depressa muda mais que um coração infiel 

                                                                                                           
Baudelaire 

 

 

1 MODERNIDADE NO PENSAMENTO BENJAMINIANO  

 

O pensamento de Walter Benjamin sobre a Paris do Século XIX torna-se um de seus 

trabalhos mais conhecidos e referência básica para a compreensão da postura do homem 

moderno na cidade que se diferencia. “As passagens são qualquer coisa de intermédio entre a 

rua e o interior”, assim Benjamin (2007, p. 39) se reporta aos amplos espaços que rasgam a 

cidade no século XIX, a partir do ideal de modernização de Hausmann. As passagens abrigam 

ônibus, trem, multidão em movimentos.  Somam-se a elas as galerias, precursoras dos shopping 

centers, que se mostram sedutoras e modernas.  

Com o surgimento dos grandes centros urbanos, um novo estilo de vida emerge nas 

ruas das cidades. Nos cafés, bares e centros comerciais, pessoas apressadas se  acotovelam e se 

revezam. Imagem constante  do estilo de vida parisiense com todas as complexidades de um 

grande centro. Assim, a cidade acabou se moldando para acomodar o crescimento econômico, 

direcionando a sociedade daquele momento histórico a uma nova forma de estruturação. 

                                                 
1 Doutoranda em Teoria Literária pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Profª de 
Literatura Brasileira e Portuguesa da Universidade Estadual do Piauí – UESPI e da Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA. Integrante do grupo de pesquisa INTERLIT da UESPI. 
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Nesse cenário, surgem também outras exigências: o aumento das horas de trabalho, as 

obrigações, o ponto, as reuniões e a intensificação no grau de vigilância sobre os trabalhadores 

que têm seus comportamentos controlados, são as imagens mais recorrentes na cidade 

moderna. Por sua vez, a classe operária adotou um ritmo automatizado em consonância com o 

movimento das fábricas, das engrenagens. Tudo a sua volta passa a ser indiferente.  

O delinear da cidade que se vislumbra naquele momento corrobora para o novo perfil 

de homem moderno, novo intérprete da vida citadina: o flâneur, passeador desenraizado, 

solitário, envolto à multidão. Lentamente o flâneur se deleita com as vitrines de luxo das 

passagens e logo atinge as ruas em observação. Com olhar carregado de sentido e reflexão, 

silenciosamente observa a paisagem e as pessoas. Nada é imune ao seu olhar: multidão, rostos 

anônimos, fachadas de prédios, galerias... Esse novo mundo de embriaguez torna-se o espaço 

perfeito à flânerie. 

  No lugar do ritmo frenético das pessoas atraídas pelo ruído das engrenagens que, 

maquinalmente, vão ao encontro delas, o flâneur, com passos demorados, deambula pelas ruas 

envolto em uma aparente ociosidade, atitude que contraria o dinamismo da cidade em torno 

da divisão de trabalho. No entanto, a flânerie não pode ser confundida com ócio. Apesar de não 

participar da lógica do progresso, nem da força de produção, o flanêur não renega a sua 

individualização: negar-se a compartilhar com o ritmo frenético da multidão já é uma tomada 

de posição. 

A multidão desperta no homem que a ela se entrega uma espécie de 
embriaguez acompanhada de ilusões muito particulares, de tal modo que ele 
se gaba, vendo o passante levado pela multidão, de tê-lo classificado a partir 
de seu exterior, de tê-lo reconhecido em todas as dobra de sua alma.  
(BENJAMIN, Paris Capital do séc XIX, 2007, p.62) 

 

No ir e vir da agitação dos transeuntes, os rostos desconhecidos são passíveis de 

conjecturas acerca de atividade profissional, classe social, personalidade, angústias e desejos, 
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resultado do choque provocado pelo olhar. É através do olhar do flâneur que a cidade de Paris 

ganha um novo significado diante da visão da fantasmagoria. Nesse sentido, Benjamim afirma: 

 

Se Giradoux tem razão e se a maior sensação de liberdade humana é flanar 
ao longo do curso de um rio, então aqui a mais completa ociosidade, e 
portanto a mais prazerosa liberdade ainda conduz livro e livro adentro[...]. 
Paris é um grande salão de biblioteca atravessado pelo Sena.[...]. Esta cidade 
se inscreveu  tão indelevelmente na literatura porque nela mesma atua um 
espírito aparentado aos livros. (BENJAMIM,1987,p.195). 

 

Benjamim ao analisar a obra de Baudelaire tece considerações sobre a nova  noção de 

indivíduo vinculando-o a dois temas: a emergência do flâneur como tradução do espírito de 

mobilidade que se inaugura com a modernidade e a aproximação da atividade da flânerie com o 

trabalho intelectual.  A poesia de Baudelaire situa o sujeito poético nas vias públicas que vai 

desvelando com o olhar elementos que compõe a nova paisagem, ao tempo em que ele 

próprio se porta como um exímio flâneur, sempre em meio à multidão.  

Baudelaire não se atém a descrições como alguns de seus contemporâneos. Ao 

contrário, é seduzido por imagens pulsantes do espaço citadino. Mesmo em temas que, por si 

só sugerem calmaria, como a alvorada, Baudelaire consegue sentir “nas ruas desertas” qualquer 

rumor silencioso. Como uma câmara fotográfica, focaliza pontos específicos do magma 

urbano e os registra, sem antes deixar as marcas de suas impressões que podem vir em forma 

de repulsão ou atração. 

A vida na metrópole, envolta em um deslocamento veloz de transeuntes, de veículos, 

retira das pessoas a capacidade de olhar e desautoriza a flânerie.  Na contramão do 

desenvolvimento, o flâneur solitário caminha com olhar debruçado sobre a cidade, procurando 

desviar-se de qualquer forma de “acomodação” à nova realidade. Nessa concorrência desleal, o 

flâneur não resiste por muito tempo, desaparece ameaçado pela crise da estrutura social, do 
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ritmo azafamo da população e do progresso desenfreado. Desaparece porque o ritmo 

acelerado das ruas não comportava a sua lentidão, mas a experiência incomum da flânerie, 

movida pela nova circunstância urbana, abre alas  para escritores posteriores expressarem suas 

vivências com e na cidade. 

 

2 A CIDADE DE LISBOA SOB AS LENTES DE ÁLVARO DE CAMPOS 

 

 O início do século XX foi efetivamente a época em que a humanidade assistiu a explosão 

tecnológica, a introdução do dinamismo capitalista que orientou o desenvolvimento econômico 

proporcionando profundas transformações urbano-sociais. O mundo civilizado surge com as 

fábricas fumegando com ânsia, emaranhado de fios telefônicos, de canos de gases, de ônibus, 

automóveis e carroças atrofiantes, com a luminosidade dos cafés e das grandes avenidas com 

passantes frenéticos. Fernando Pessoa é desta época, e não podia deixar de ter consciência das 

transformações radicais por que passava o mundo. Por meio de cartas trocadas com o amigo 

Mário de Sá Carneiro que se encontrava em Paris em 1912, Pessoa toma conhecimento da 

renovação nas artes, no entanto, Portugal mostrava-se aquém do processo de modernização.  

A tomada de consciência surge com a Geração Orfeu que escandaliza a sociedade lisboeta. 

A intenção do grupo era provocar o passadismo, chocar a burguesia, para tanto, seus textos 

apresentam caráter vanguardista tanto na forma quanto no conteúdo. As imagens surgem 

permeadas de sensações, e essa emergência do sensacionismo - movimento em que os poetas 

buscavam expressar a fusão de sensações distintas - anunciará a vinda do paroxismo futurista, já 

marcante na Ode Triunfal de Fernando Pessoa. Assim os poetas desse momento imprimem um 

outro ritmo à capital portuguesa. 
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Pessoa, com alma inquieta, dedicou-se a se desdobrar em vários eus, o que o imortalizou 

como poeta do “fingimento”. Foi igualmente excêntrico e único. A sua sensibilidade em 

multiplicar-se reside nas diferentes formas de percepção do mundo. Das suas criações, Álvaro de 

Campos é o extremo oposto dos demais heterônimos, é o filho indisciplinado de Pessoa. No 

entanto, a exemplo de Caeiro, Campos tem data de nascimento e morte (1890-1935).  

Caracterizado biograficamente por Pessoa como vanguardista e cosmopolita, espelha este 

perfil particularmente nos poemas em que escolta, em tom futurista, a civilização moderna e os 

valores do progresso. Sendo engenheiro naval e viajante, sua sensação e percepção tornam-se 

aguçadas, possibilitando olhares múltiplos para a realidade circundante. Campos é de um lugar e de 

lugar algum, por isso seu olhar de viajante não se demora em contemplações, não é o olhar de um 

observador da elegância, do requinte, da perfeição. Campos vê a cidade em relances de 

simultaneidade, em todos os seus aspectos, inflamado pela ânsia de reter tudo que lhe seja possível. 

O seu prazer constitui fixar residência no movimento.  

Encanta-se pelo mundo moderno com todos os seus elementos urbanizados e pela 

velocidade. O olhar do poeta pessoano é crítico  e definidor do real. No âmago da efervecência da 

cidade moderna, da multidão, dos contrastes, do efêmero, tem consciência da perda da totalidade, 

pela fragmentação e dispersão. Diante disso, este artigo pretende analisar, na esteira de Benjamin, a 

singular percepção poética de Álvaro de Campos sobre o espaço urbano no rasto do novo e veloz 

comboio da modernidade. 

O flâneur de Álvaro de Campos é futurista, encanta-se com o progresso, mistura-se à massa, 

mas é em essência um individuo solitário, nesse aspecto aproxima-se do flâneur de Baudelaire. É o 

que podemos comprovar se aproximarmos a recorrência do acaso, do anonimato de uma mulher 

em Acaso de Álvaro de Campos  à figura feminina em a uma passante  de Baudelaire. 
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Acaso 
No acaso da rua o acaso da rapariga loira. 
Mas não, não é aquela. 
A outra era noutra rua, noutra cidade, e eu era outro. 
Perco-me subitamente da visão imediata, 
Estou outra vez na outra cidade, na outra rua, 
E a outra rapariga passa. 
[...] 

 

No poema A uma passante o sujeito poético de Baudelaire é fisgado pelo olhar de uma 

transeunte. Rapidamente é movido por um sentimento encantatório, cuja duração corresponde ao 

instante do olhar. Semelhante a Baudelaire, no poema Acaso o sujeito poético de Campos põe-se a 

observar a “rapariga loira” no “acaso da rua” que o magnetiza, no entanto, esta não se confunde 

com outra rapariga loira visualizada em uma outra cidade, mas a semelhança o deixa estonteado 

porque em meio à massa  as pessoas se homogeneízam. Ambos poemas são movidos pelo enigma 

que envolve o relance do olhar, causando epifania.  

A dialética entre o desejo de permanecer e a necessidade de prosseguir resulta na 

impossibilidade de apreensão, reforçando a fantasmagoria tão difundida por Benjamin. A 

experiência do choque, como uma vertigem, imobiliza os sujeitos poéticos diante da visão fugidia 

da passante. O encontro ao acaso, como sugere Campos, pode ser entendido com uma nova 

forma de experiência no contexto urbano: da atração que surge impossibilitada pela brevidade do 

contato. Sendo fugidiu, o contato se inscreve na linha da pressa que se materializa apenas pelo 

olhar: visão insólita que se desprende rapidamente, sem que antes provoque perplexidade. O 

mesmo procedimento é possível perceber no poema O florir do encontro casual de Campos. 

   [...] 

O florir do encontro casual   
Dos que hão sempre de ficar estranhos...  
 
O único olhar sem interesse recebido no acaso 
Da estrangeira rápida...   
   
 O olhar de interesse da criança trazida pela mão   
 Da mãe distraída...  
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As palavras de episódio trocadas   
Com o viajante episódico   
 Na episódica viagem ...  
 
Grandes mágoas de todas as coisas serem bocados...   
Caminho sem fim... 

 

Outrora, ao homem era atrelada uma identidade que o diferenciava dos demais integrantes 

da sociedade na qual se inseria, com o crescimento urbano o homem passara a ser um “passante” 

em meio à multidão, isso favorece a “perda de vestígios que acompanha o  desaparecimento do ser 

humano nas massas das cidades grande” (BENJAMIN, 1989, p. 44). Sem rosto, sem nome, sem 

identidade, apenas “um transeunte que (...) olha com uma estranheza casual”, apenas a “estrangeira 

rápida”,  o “viajante episódico”, todos sinônimo de passagem, e a  constatação com gosto amargo 

de que no contexto da modernidade, sobretudo nos centros urbanos, as coisas existem para 

“serem bocadas”.  A dialética entre o mistério que se inscreve em cada rosto e a revelação possível 

através do breve olhar é uma tentativa inútil de sustentar a individualização dos sujeitos que se 

homogeneízam   na multidão.  

O poema que segue é uma expressiva homenagem ao poeta Cesário Verde, prenunciador 

da modernidade. O poeta Realista com o  olhar fixo no cotidiano de Lisboa e dos atributo de seus 

habitantes, antecipa a poesia moderna de 1915 e exerce forte influência sobre Fernando Pessoa, 

mais precisamente sobre Álvaro de Campos. Cesário volta-se para aspectos  da realidade urbana 

antes ignorada por seus contemporâneos: o proletário, os pequenos trabalhadores, as belas e feias 

mulheres que o olho capta na rua ou no quarto, enfim, Cesário passa a ser o “pintor” dos 

ambientes. 

 Crepúsculo 
 
Ah o crepúsculo, o cair da noite, o acender das luzes nas grandes cidades 
E a mão de mistério que abafa o bulício,  
E o cansaço de tudo em nós que nos corrompe  
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Para uma sensação exacta e precisa e activa da Vida!  
Cada rua é um canal de uma Veneza de tédios  
E que misterioso o fundo unânime das ruas,  
Das ruas ao cair da noite, ó Cesário Verde, ó Mestre,  
Ó do «Sentimento de um Ocidental»! 
Que inquietação profunda, que desejo de outras coisas.  

                                      [...] 

A iluminação da cidade é também matéria da poesia de Cesário, o que justifica, aqui, o 

diálogo entre os poetas. A cidade gradativamente se reverte de brilho e luminosidade a partir do 

gesto rotineiro do acendedor de lampião a gás, sempre ao entardecer, enquanto o crepúsculo se 

despede sem alarde. Para Benjamin, a implantação dos lampiões a gás nas galerias corrobora para 

que o flâneur sinta-se cada vez mais à vontade em espaços públicos. 

 

O fenômeno da rua como interior, fenômeno em que se concentra a 
fantasmagoria do flâneur, é difícil separar da iluminação a gás. As primeiras 
lâmpadas a gás arderam nas galerias. (...) Isso elevou o grau de segurança da 
cidade; fez a multidão em plena rua sentir-se, também à noite, como em sua 
própria casa; removeu do cenário  grande o céu estrelado e o fez de modo mais 
radical que os seus prédios altos. (BENJAMIN, 1989, p. 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

O brilho do lampião diante do crepúsculo é tímido e vai se fortalecendo sem quebrar a 

harmonia com a natureza, porém, com a chegada da eletricidade, a ruptura com a paisagem natural 

é brusca e o entardecer passa a ser violentamente invadido pela iluminação instantânea. Outro 

aspecto impactante a ser evidenciado no contexto urbano é a perda do  diferencial. A população é 

classificada por grupos, em conjunto de semelhantes: o dos proprietários e o dos funcionários, o 

dos vendedores e o dos clientes,  o dos trabalhadores e dos pedintes, passando as pessoas a serem 

vistas como sujeitos coletivos em meio à multidão.  Cesário Verde e,  posteriormente, Campos 

captam na multidão as figuras sem rostos, sem nome, sem identidade. Vejamos a percepção de 

Álvaro de Campos. 

Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua da Baixa   
Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara,   
Que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele;   
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E reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha   
(Exceto, naturalmente, o que estava na algibeira onde trago mais dinheiro:  

 

 A individualização é ironizado pelo sujeito poético no instante em que a ajuda se efetiva de modo 

mesquinho. Ao Outro, estranho, nos centros urbanos, não é permitida a proximidade, mas apenas o ato 

“solidário” do auxílio.  Figuras sem rosto são reforçadas em outros poemas de Campos, como em Acordar: 

 

A mulher que chora baixinho   
 Entre o ruído da multidão em vivas...   
 O vendedor de ruas, que tem um pregão esquisito,   
 Cheio de individualidade para quem repara...   

 O arcanjo isolado, escultura numa catedral,   
 Siringe fugindo aos braços estendidos de Pã,   
 Tudo isto tende para o mesmo centro,   
 Busca encontrar-se e fundir-se   
 Na minha alma.  
                [...] 

 

É nesse ambiente de desconhecidos e de pouca autenticidade, num paradoxo entre 

multidão e solidão, que a figura do flâneur atua e, consequentemente, Benjamin classifica como “o 

homem das multidões”. É certo que a flânerie de Campos apresenta menos traços de Baudelaire 

que de Poe. Em Baudelaire o homem sente-se acomodado e protegido em meio ao burburinho 

cotidiano da cidade,  ao ponto de se dispersar na massa, como diz Benjamin (1989, p.47) 

Baudelaire “amava a solidão, mas a queria na multidão”. Em Poe o homem é alguém que não se 

sente seguro em meio à multidão, mas seus personagens dependem dela: o detetive que a vasculha 

numa busca incessante e o fugitivo que precisa dela para se camuflar, numa “multidão a perder de 

vista, onde ninguém é para o outro nem totalmente nítido, nem totalmente opaco” (BENJAMIN, 

1989, p.46). Para Poe, a cidade torna-se ameaçadora porque pode tanto esconder quanto revelar o 

enigma.  
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O filho indisciplinado das sensações movimenta-se de modo alucinante como o detetive de Poe, 

sempre atento ao longo do caminho a desvelar mistérios decompostos em fragmentos de 

realidade. Suas ações são guiadas pela agitação que ora se aproxima, ora se distancia das cenas 

observadas.  

 
Ah, o som do jantar nas casas felizes! 
Passo e os meus ouvidos veem para dentro das casas. 
O meu exílio natural enternece-se no escuro 
Da rua meu lar, da rua meu ser, da rua meu sangue. 
 
Agora, a caminho do carro eléctrico do términus de onde se volta à 
cidade, 
Passo, bandido, metafísico, sob a luz dos candeeiros afastados, 
E na sombra entre os dois candeeiros afastados tenho vontade de não 
seguir. 
Mas apanharei o eléctrico. 
          [...] 
 

 Este poema faz lembrar às avessas um conto de Poe, cujo narrador capta uma cena de rua 

a partir da janela de um espaço público. De posse de binóculo, como em situação para assistir a 

uma peça teatral, cruza o obstáculo que o separa da rua e adentra imaginariamente a multidão 

sentindo-se revigorado. Em Campos, para capturar a cena privada é preciso estar na rua, ser 

habitante de espaços exteriores. Embora seja possuído por um desejo incomensurável de vivência 

familiar, motivado pela realidade de outrem, o observador é arrancado dali fisgado pelo rumor da 

cidade, seu “exílio natural”, e segue em direção ao elétrico.  

Apesar da aproximação com personagens de Poe, o sujeito poético de Campos apresenta 

traços que são comuns a flânerie também de Baudelaire no instante em que reconhece a solidão na 

impossibilidade de compartilhar vivências.   

Como poeta das sensações, os sentidos encontram-se em alerta ante os movimentos da 

cidade. O olhar poético se alonga e se reveste em audição quando “ouvidos vêem para dentro das 

casas”. Nessa concepção o corpo é entendido como mediador da relação entre sujeito e mundo. 
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Sua percepção encravada no olho do furacão da modernidade já não permite uma visão 

totalizadora, abarca apenas fagulhas descritas em movimentos rápidos de modo inquietante, 

interrogativo.  

 

                             Acordar 
 
 Acordar da cidade de Lisboa, mais tarde do que as outras,   
 Acordar da Rua do Ouro,   
 Acordar do Rocio, às portas dos cafés,   
 Acordar   
 E no meio de tudo a gare, que nunca dorme,   
 Como um coração que tem que pulsar através da vigília e do sono.  
 
 Toda a manhã que raia, raia sempre no mesmo lugar,   
 Não há manhãs sobre cidades, ou manhãs sobre o campo.    
 À hora em que o dia raia, em que a luz estremece a erguer-se    
 Todos os lugares são o mesmo lugar, todas as terras são a mesma,    
 E é eterna e de todos os lugares a frescura que sobe por tudo.  
    [...] 

  

    

 A cidade de Lisboa se alarga em versos e acorda para a modernidade. Campos  põe em 

movimento um EU deambulador que, com olhos atentos, passa a registrar pequenos recortes, 

insinuações de uma modernidade tardia. É um Eu dialeticamente solitário e múltiplo.  

 

3 POR UMA BREVE REFLEXÃO INCONCLUSA 

 

O homem moderno está fadado a seguir seu curso sem deuses para conduzi-lo, isso lhe 

retira a esperança e, no lugar, ergue-se a muralha da solidão e do risco, sem direito à apelação. 

Como afirma Benjamin (1987, p. 210), “tanto no céu como na terra tudo se tornou indiferente à 

sorte dos seres humanos”. A cidade que se tematiza na modernidade permite o olhar, mas nega o 
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encontro. Envolta em labirinto, como uma serpente em convulsão, a cidade devora a multidão 

numa volúpia, transformando as pessoas em seres anônimos e solitários. 

 Desse modo, o grande dilema do poeta moderno, Campos nesse particular, é filtrar 

imagens de uma nova realidade embutida em uma cidade dilatada,  que se diferencia da cidade-

muralha. Outrora, esta dava a sensação de proteção e solidez  na sua estrutura de fortaleza, 

refletindo na vivência em sociedade. Os homens não se sentiam solitários porque suas ações 

vislumbravam interesses coletivos, configurando-se numa totalidade. 

Abandonados pelos deuses e jogados à própria sorte, os poetas modernos, diante da 

incerteza desse novo mundo, ampliado e difuso, desencadeiam uma visão fragmentada do espaço 

citadino e se arremessam a uma desmedida busca para dizer o fluido. Assim, as imagens dos 

elementos da cidade de Lisboa, perceptíveis às lentes de Álvaro de Campos resultam da 

impossibilidade de apreensão da totalidade negada. Resta-lhe apenas reconstruir imagens de uma 

realidade em mutação que surgem em fragmentos, dispersões, lampejos, relâmpagos. 

. 
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IRONIA 

O SUSTENTÁCULO DOS TEXTOS DRAMÁTICOS DE BERNARDO 

SANTARENO E NELSON RODRIGUES 

  

 

Solange Santos Santana1 

 

 

1. 

 

Bernardo Santareno (1920-1980), dramaturgo português, e Nelson Rodrigues 

(1912-1980), teatrólogo brasileiro, são considerados os maiores nomes da dramaturgia que 

floresceu em Portugal e no Brasil no século XX. Enquanto Rodrigues seguia pelo caminho 

do desvelamento dos códigos de conduta vigentes, aproveitando-se das brechas abertas 

pela hipocrisia social para criar sua arte, Santareno atuava como uma das vozes engajadas 

do teatro português, recriando as repressões sociais e suas consequências para as relações 

humanas.  

A verdade é que ambos os escritores produziram obras atemporais, retratos das 

relações sociais numa época em que o homem testemunhava mudanças e estratégias de 

manutenções do poder fundamentais para o desenvolvimento/cerceamento das artes e das 

sociedades.  Abordando temas considerados tabus nos contextos em que produziram seus 

textos dramáticos, tanto estes como as encenações teatrais sofrerão com a atuação da 

censura originária do Estado Novo português e da ditadura militar brasileira. Ademais, os 

escritores sofriam também com a criação de normas artísticas, pautadas em valores morais 

                                                           
1 Aluna regular do Mestrado em Literatura e Cultura, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Bolsita Capes, estuda a ironia nas obras de Bernardo Santareno e Nelson Rodrigues, sob a 
orientação do Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz. 
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e religiosos, que buscavam impedi-los de dar asas à criatividade e a imaginação, além de 

terem suas obras apreendidas constantemente. Já a atividade teatral padecia de igual 

aniquilamento, pois ainda que seus textos fossem publicados, logo eram proibidos de ser 

levados à cena.  

 Em virtude disso, a adoção da ironia como elemento estruturante de seus textos 

permitiu que Rodrigues e Santareno manipulassem a linguagem, fragmentando as relações e 

significados sociais, o que, por conseguinte, deu-lhes a liberdade para a desconstrução 

dessas realidades e/ou para uma redefinição do mundo e das relações humanas. Neste 

sentido, pode-se afirmar que a ironia é uma “maneira especial de questionamento, de 

denúncia, de desmascaramento, de argumentação indireta, de ruptura com elementos 

estabelecidos”i utilizada por Rodrigues e Santareno. Vejamos brevemente algumas marcas 

da ironia desses dois dramaturgos nos textos dramáticos Português, Escritor, 45 anos de idade e 

António Marinheiro (O Édipo de Alfama), de Santareno, e em A mulher sem pecado, de 

Rodrigues. 

 

2. 

Ao utilizar-se dessa estratégia em sua função opositivaii, não só os dramaturgos 

português e brasileiro, mas muitos escritores sofreram sanções e alguns diversas vezes 

pensaram até em desistir de seus ofícios. No caso de Bernardo Santareno, encontraremos 

em Português, Escritor, 45 anos de idadeiii, drama considerado autobiográficoiv, escrito entre 

1973 e 1974, um dramaturgo dominado pela raiva e desespero por ver a montagem de suas 

peças sendo censuradas, chegando até a admitir que este seria seu último texto dramático. 

Seu alter ego, a personagem Autor, é quem nos fala de sua decepção, da falta de esperança 

daqueles que viveram em Portugal durante a ditadura e da descrença em dias melhores. 
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VOZ DO AUTOR – Sou português, escritor e tenho quarenta e cinco 
anos de idade. Sim, sou aquele menino a cujo nascimento os senhores 
assistiram, no começo desta peça... Ouviram os alegres votos de 
esperança dos meus pais, amigos e familiares. Lembram-se? Coitados, 
como se enganaram! Viram também as imagens e as cenas representadas 
que se seguiram. Elas pretendem mostrar alguns aspectos principais da 
vida política, religiosa e social do País. Assim tenho vivido, assim temos 
todos vivido em Portugal. Tenho quarenta e cinco anos e... estou farto, 
cansado, já não acredito em nada. Esta será a minha última peça. [...] 
Esperança, progresso, luta, futuro, beleza, camaradagem, povo, 
juventude... são papeis rasgados para mim. Tiraram-me tudo. Já não 
posso mais. Esta, repito, será a minha última peça. Uma peça 
autobiográfica.v  
 

 

Dentre as cenas e imagens de que fala, vê-se que elas referem-se à vida portuguesa dos 

últimos quarenta anos, trazendo as marchas de guerra, gritos de comando, desfile da 

Mocidade e da Legião Portuguesa, concentração de pessoas aplaudindo o governo, figuras 

caricaturais representantes da Igreja Católica, ataques da polícia a uma multidão exaltada 

que foge e grita, o “povo peregrino, miserável, primário e sofredor” homenageando Nossa 

Senhora de Fátima, a posse do novo ministro e cenas orgíacas a bordo do iate dum grande 

senhor português. Todas, inclusive aquelas que fazem referências à religião, são sublinhadas 

com gargalhadas até chegar ao riso cruel, uníssono e feroz, próprio do ironista Santareno. 

Em outro momento, o Autor ainda refere-se, claramente, à Censura, ao ofício do 

escritor e às possíveis funções de sua dramaturgia: 

 

– Isso foi apenas um fragmento duma das muitas peças que escrevi e que 
nunca pude ver representadas, porque... a Censura sistematicamente as 
tem proibido. Como vai proibir esta que agora escrevo. Mas escrever é 
vitalmente necessário para um escritor. No meu caso, teatro, visto que, 
bom ou mal, sou um dramaturgo. Escrever é vital, digo, porque 
compensa um pouco a minha neurose e porque, pela imaginação, posso 
dizer o que eu quiser, vingar-me de muitas pessoas e coisas, castigar 
muitas outras, beijar outras ainda… Depois, sempre com a minha 
imaginação – só com ela, por enquanto! – posso sentir o meu público, o 
público português, auscultá-lo, acirrá-lo ou amarrá-lo, dizer-lhe as coisas 
que ele sabe, soube sempre, mas não é capaz de exprimir. E, sobretudo, 
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posso dizer-me, sofrer acompanhado! Sofrer acompanhado é muito 
importante, para um homem de teatrovi. 
 
 

Diante da explanação, não há como negar que a literatura dramática santareniana é 

a expressão de um homem que possuía objetivos explícitos de promover o 

desmascaramento das amarras sociais, buscando a conscientização da audiência que, assim 

como ele, testemunhou a repressão, para que lutassem por sua dignidade em face de todas 

as formas de repressão. Reveste-se, assim, de uma índole reivindicatória do direito à 

liberdade.     

Soma-se a isto, um visível combate das discriminações política, racial, econômica e 

sexual que se reveste da permanente incidência da oposição entre o indivíduo, que tenta 

afirmar-se pela rebeldia e diferenciação, e o grupo asfixiante, retrógado, como um dos 

alicerces de sua produção dramatúrgicavii. E quem se depara com seus textos, 

principalmente os que compõem sua primeira fase, poderá sentir que apesar de as situações 

se conjugarem e se entrelaçarem para criar o momento em que a coletividade conservadora 

aniquila, ou tenta aniquilar, qualquer tentativa de expansão individual, a manifestação da 

ironia como desafio ao status quo frequentemente faz-se presente.  

Um exemplo dessa postura santareniana encontra-se na relação dialógica 

estabelecida entre seu texto dramático António Marinheiro (O Édipo de Alfama)viii e Édipo Rei, 

de Sófocles. Resumidamente, a história santareniana tem como núcleo a relação amorosa 

entre António Marinheiro, jovem de 20 anos de idade, e Amália, costureira, 36 anos, e 

viúva. No primeiro ato, o leitor saberá que o marido de Amália, José, foi assassinado por 

António que, após ser absolvido por legítima defesa, decide-se por procurá-la e a sua mãe, 

Bernarda, para pedir perdão. Ao chegar a casa, António relembra o dia em que conheceu 

José; a sensação boa de ouvi-lo tocando o fado e a dor causada pelo ódio injustificável do 
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marido de Amália por ele; as agressões verbais que teve de ouvir, sem ao menos conhecê-

lo, motivo este que o levou a matá-lo. Diante do belo rapaz e da reprovação de Bernarda, 

Amália comporta-se de forma irracional, demonstrando ao mesmo tempo ternura, carinho, 

medo, doçura e fascinação, para, enfim, perdoá-lo. 

No segundo ato, que se passa numa noite de natal, encontraremos Amália 

cantarolando e feliz; depararmo-nos, mais uma vez, com o ódio e o receio de Bernarda de 

que a filha esteja se relacionando com o assassino de seu genro, além de tomarmos 

conhecimento de que as pessoas já estavam comentando sobre a possível relação amorosa 

entre Amália e António. O rapaz aparecerá para cear com a viúva e, depois de algum 

tempo, declaram a importância que cada um desempenha na vida do outro, além de 

assumirem o amor mútuo. Vejamos um pequeno trecho que retrata esse momento: 

 

AMÁLIA – [...] Só gosto de ti, só me sinto viva depois que tu vieste. 
Não tenho passado... (quase feroz) eu não tenho passado, António! 
ANTÓNIO – Antes de te encontrar, eu não me sentia bem em nenhum 
lado: tinha uma coisa aqui dentro, sempre a roer, a roer... Uma força que, 
sem descanso, me empurrava nem eu sei pra onde! Não conhecia 
sossego, Amália: só podia viver no meio da desordem e com gente tão 
suja, tão reles que...ix  

 

Apesar dos presságios de maus agouros pressentidos por Amália e da presença de 

Rui, amigo de António, descrito como aquele que “estraga tudo, arrefece tudo”x, António 

Marinheiro pede-a em casamento. Já no terceiro ato, Amália e António estão casados há 

seis meses e vivem felizes, apesar da crueldade e do ódio de Bernarda que insiste em 

lembrar à filha que o homem com quem se casou é o assassino de José, além de apontar a 

diferença de idade como um motivo que virá a separá-los.  

Contudo, não serão estes os motivos que os separarão, e sim a revelação de que 

Amália, aos quinze anos de idade, tivera “uma criança”. Bernarda a tirou de seus braços e 
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abandonou-a, vestida de azul e branco à imitação de um marinheiro, num barco. Só neste 

momento, Amália saberá que a criança era um menino. António, também órfão, por sua 

vez, interliga as pistas: a roupa que a criança estava usando quando a encontraram, o nome 

do barco em que a abandonaram, a idade dele e do provável filho abandonado etc., 

concluindo, por conseguinte, que ele, o homem com quem Amália estava casada, era seu 

filho. Tem-se, assim, no texto santareniano, a anagnórise trágica que tem por base a relação 

incestuosa e o parricídio.  

No que tange à intertextualidade, pode-se perceber que Santareno faz referência ao 

texto grego logo no título de sua obra António Marinheiro (O Édipo de Alfama), porém, a 

repetição surge como aposto que especifica sua personagem, por meio da referência ao 

bairro lisboeta, diferenciando-o de Édipo, rei de Tebas, vítima de uma maldição familiar. 

No caso da personagem santareniana, não podemos dizer que tenha sido amaldiçoada, mas 

vitimizada devido ao código social valorizado por Bernarda que não permitiu que Amália 

ficasse com o filho, fruto de uma relação como um homem ainda casado. Mesmo assim, 

Santareno reproduz o parricídio inconsciente e a relação incestuosa entre filho e mãe.  

Além do mais, a intertextualidade explícita dá-se, dentre outros momentos pontuais, 

no início do terceiro ato através de uma rubrica que nos remete diretamente à peça de 

Sófocles:  

Verão. Sol-poente: far-se-á incidir sobre o anel de corda (donde, neste 
acto, pende apenas um pano de seda escarlate, longo, a rasgar o 
pavimento) um foco de luz vermelha. Pretende-se assim sugerir o laço-
forca que serviu a Jocasta, na tragédia de Sófocles, para consumar o seu 
suicídio.xi 

 

Porém, Santareno expõe sua predileção pela contestação e negação do texto 

sofocliano ao recorrer a um movimento de distanciamento quando cria outras perspectivas 

para o desfecho final. Se, após descobrir a verdade sobre si mesmo, Édipo, o rei, diz: 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2693 
 

“Horror! Horror! Ai de mim! Tudo era verdade! Ó luz, que eu te veja pela derradeira vez! 

Filho amaldiçoado que sou, marido maldito de minha própria mãe... e assassino maldito de 

meu próprio pai!”xii, vazando seus próprios olhos diante do corpo inerte de Jocasta porque 

acredita que viver na cegueira seria sua forma de morrer, de se castigar e de não ter de 

encarar seu pai e sua mãe no Hades; no texto santareniano, o Édipo ressurge em António 

Marinheiro, homem comum, que, apesar de trazer em sua fala vestígios do texto de 

Sófocles,  

 
ANTÓNIO – [...] Ceguem-me, ceguem-me! Furem-me os olhos: não quero ver 
mais nada, neste mundo... não quero! António Marinheiro, assassino do pai! 
Marido da sua própria mãe! (Num urro) Pode ser?! (Para Amália, com raiva) Mata-
te, mulher! Mata-te! Só de olhar pra ti, é uma vergonha!... Estás podre, toda tu és 
grangrena. Mata-te, mata-te!...xiii  

 

distancia-se da personagem grega porque, ao invés da vergonha e do ato de vazar os olhos, 

deixa-se ser tomado pela raiva, culpabilizando Amália, e se tornando a primeira voz que 

pede seu fim tal qual o de Jocasta. A negação dá-se ainda porque esta se suicida pelo 

enforcamento, referência feita por Santareno na rubrica supracitada, enquanto Amália 

escolhe viver.  

Enfim, diante dessa breve apreciação de António Marinheiro (O Édipo de Alfama), não 

restam dúvidas de que o texto sofocliano serve de paradigma a Bernardo Santareno, 

materializando, desse modo, a intertextualidade, recurso por meio do qual o dramaturgo 

nos faz refletir sobre a luta entre o homem finito e as forças do mundo circundante.  

Amália é vítima dessas forças desde o momento em que seu filho foi arrancado de 

seus braços para que os códigos de conduta vigentes fossem mantidos. Materializa-se, 

assim, momentos em que a coletividade conservadora, representada por Bernarda, tenta 

aniquilar a individualidade de Amália. A ironia santareniana surge, a nosso ver, como uma 
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inversão de expectativas, uma vez que ele cria uma personagem que diante do fracasso 

amoroso e maternal, escolhe a vida, mesmo que dorida e solitária, quando todos a sua volta 

pede que ela opte pela morte e o aniquilamento, ou seja, as ações necessárias para que a 

ordem seja restabelecia. 

Em contraste com as ideologias de sua época, Santareno acreditava, como já 

sentimos na fala da personagem Autor de Português, Escritor, 45 anos de idade, que os 

dramaturgos deveriam desvelar em suas obras tanto a realidade do homem quanto a 

urgência de seus problemas mais específicos. Para ele, “[...] o teatro português não pod(ia) 

deixar de recorrer a um destes dois caminhos. Por isso mesmo, não poderá ser outra coisa 

que não seja denúncia em primeiro lugar, e depois, esperança político-social (ou religiosa) 

ou a contemplação desesperada do absurdo”xiv. O dramaturgo, como se observa, tinha 

consciência de que sua dramaturgia servia ao social.  

Para desafiar e questionar a ordem social imposta pelo regime, pela Igreja e pela 

sociedade conservadora, Santareno trazia as Amálias, os Antónios Marinheiros, o plural, o 

diverso, o Outro para a sua dramaturgia. Ainda, cria retratos de um Portugal ligado às 

superstições e à religiosidade, beirando muitas vezes o primitivo como um meio de apontar 

elementos que limitavam o povo em sua tomada de consciência a respeito do mundo 

circundante e das ações cotidianas.  

 

3. 

Nelson Rodrigues, por sua vez, faz uso de uma “ironia feroz”, apontada e definida 

pelo crítico teatral Sábato Magaldi, como “a imagem cruel da realidade”. Entendia o crítico 

que o dramaturgo, intencionalmente, cria aquela imagem ao desmontar o mundo burguês 

religioso, familiar e tradicional, “[...] desmascarando o homem, despindo-o de véus 
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embelezadores e indo ao fundo da miséria existencial, num mundo aparentemente regido 

pelo absurdo”xv, dado que as ações dramáticas e suas personagens não se harmonizavam 

com as regras e condições pré-estabelecidas, tanto teatrais quanto sociais.  

Enquanto a sociedade brasileira do século XX procurava controlar a vida, 

normatizando-a por meio de um sistema de noções, conceitos, normas e valores 

instituídos, além de fixar rigidamente um sistema de ideias e um código comportamental, 

Rodrigues denunciava a hipocrisia, inerente às convenções sociais, criando mais que um 

retrato cuidadoso da sociedade ao “processar a realidade”xvi com ironia, desmitificando-a 

para revelar os sistemas de mentiras e falsidades que impediam o homem de encarar seu 

verdadeiro ser, ou como ele diria, sua face hedionda. 

Após escrever A mulher sem pecado (1941), Vestido de noiva (1943), Álbum de família 

(1945), Anjo negro (1946) e Senhora dos afogados (1947), o dramaturgo explicou, mais uma vez, 

sua visão de mundo e das relações humanas, além de justificar os elementos presentes em 

seu teatroxvii, já considerado “desagradável” por muitos críticos e espectadores: 

 

– Peçam tudo, menos que eu renuncie às atrocidades habituais dos meus 
dramas. Considero legítimo unir elementos atrozes, fétidos, hediondos 
ou o que seja, numa composição estética. Qualquer um pode, 
tranquilamente, extrair poesia de coisas aparentemente contraindicadas. 
Isso é tão óbvio, que me envergonho de repeti-lo.  
E continuarei trabalhando com monstros. Digo monstros, no sentido de 
que superam ou violam a moral prática cotidiana. Quando escrevo para 
teatro, as coisas atrozes e não atrozes não me assustam. Escolho meus 
personagens com a maior calma e jamais os condeno. Quando se trata de 
operar dramaticamente, não vejo em que o bom seja melhor do que mau. 
Passo a sentir os tarados como seres maravilhosamente teatrais. E, no 
mesmo plano de validade dramática, os loucos varridos, os bêbados, os 
criminosos de todos os matizes, os epilépticos, os santos, os futuros 
suicidasxviii. 
 

 

Sim, quem ouve falar, ao menos uma vez, de Nelson Rodrigues certamente o verá 

associado a um universo denso, crivado de taras, incestos, adultérios, crimes e sangue, em 
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que suas desmedidas personagens definitivamente “superam ou violam a moral prática 

cotidiana”. Porém, a nosso ver, Rodrigues atua cônscio e criticamente em seu processo 

criativo que representa sua tomada de posição diante da realidade cuja composição 

ficcional faz-se de indivíduos incapazes tanto de fugirem de seus vícios quanto de 

refrearem-se em seus instintos mais recônditos.  

Apesar de ser considerado um moralista ferrenho, mostra saber que as “anomalias”, 

“deformidades” ou “monstruosidades” de suas “personagens-monstros” só vêm a 

comprovar que sua literatura dramática não se comprometia com as “verdades” sociais e 

teatrais (se é que se comprometeu alguma vez). Por consequência, uma parte do público 

teatral de sua época, a Igreja, críticos e políticos ratificariam o rótulo de “desagradável” 

para sua dramaturgia, justamente porque acreditavam que ele não expressava compromisso 

com o gosto burguês, tampouco com os padrões sobre o que era moralmente considerado 

adequado como personagens e temáticas para a obra de arte.  

Em verdade, é indiscutível que a literatura dramática rodriguiana se situa nos 

domínios do literário pela inovação da linguagemxix, enredos, ações, criaturas e temas, mas é 

indiscutível também que seus textos interpretam a sociedade brasileira. Ao apresentar 

novas significações irônicas e desveladoras das relações humanas, misturando, 

incessantemente, elementos do mundo real com mundos possíveis, o dramaturgo busca 

desconstruir qualquer ideia preconcebida, qualquer modelo de conduta prescrito – 

prerrogativas essenciais em sua obra. 

Vestígios de suas propostas inquietantes e do incômodo social causado por seu 

teatro já podem ser sentidos desde A mulher sem pecadoxx, texto que já contém muitas 

características essências de sua dramaturgia. Dentre elas, a falsa pista, o suspense, a surpresa 

final, o diálogo direto e enxuto, a descrição minuciosa das personagens, a tessitura 
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psicológicaxxi e a abordagem do tema do adultério, ainda um tabu social, centrado não na 

esposa, mas na figura do protagonista Olegário cujo ciúme mórbido o faz se passar, 

durante sete meses, por paralítico para testar a fidelidade da mulher, Lídia.  

Soma-se a estes aspectos a implacável ironia utilizada na elaboração da figura de 

Olegário, “um homem que procura verificar com os instrumentos da tentação e do pecado 

a pureza da mulher”xxii. Eis um diálogo entre ele e Lídia que ilustra a definição de Santa 

Rosa.  

  

OLEGÁRIO (encarando-a com raiva) – Eu queria encostar você na parede 
– ouviu? 
LÍDIA (contendo-se) – Estou ouvindo... 
OLEGÁRIO (continuando) – Mas de uma maneira que você não pudesse 
fugir. Depois, então, eu faria uma série de perguntas, uma atrás da outra. 
LÍDIA (amarga) – Faço ideia que perguntas! 
OLEGÁRIO (continuando) – Perguntas concretas, exigindo respostas 
também concretas. Por exemplo, eu perguntaria... “Você sempre me foi 
fiel em pensamento?” Você me responderia... 
LÍDIA (dolorosa) – Paciência, meu Deus, paciência!... 
OLEGÁRIO (cruel) – Responderia: “Não. Já fui infiel em pensamento.” 
Então eu perguntaria; “Mas com quem?” E você: „Com um rapaz”, ou 
então... Ah, é mesmo! “Com Maurício”. Está aí: Maurício!... 
LÍDIA – Você não achou exemplo melhor? Logo meu irmão!... 
OLEGÁRIO – Irmão o quê? Irmão de criação não é nada, não é coisa 
nenhuma! E eu ainda ponho ele aqui dentro, mora aqui, passa o dia todo 
em casa, não sai. Qualquer dia acabo com isso, você vai ver! 
LÍDIA (sardônica) – Um marido dizendo essas coisas! Sugerindo! Metendo 
coisas na cabeça da mulher. Eu acabo nem sei!xxiii 
 
 

Durante toda a história, Lídia experimenta amargura, mágoa, dor e cansaço diante 

do comportamento obsessivo do marido para quem “cada mulher esconde uma 

infidelidade passada, presente ou futura”xxiv.  No entanto, resguarda suas decepções desde o 

início do casamento. Enquanto o marido acreditava que lhe dava tudo: móveis, casa, 

automóvel, uma vitrola de 25 contos, cinema e dinheiro, ela não se sentia realizada 

maritalmente com um homem que chegava em casa às 2, 3 horas da manhã, preocupando-
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se apenas com os negócios, e que pouco a ensinou sobre o amor. Saibamos, em companhia 

do marido puritano, um pouco mais de suas desilusões: 

 

LÍDIA (nervosa) – Quer saber de mim! Você não soube ser marido! Ainda 
hoje, eu quase não sei nada de amor. O que é que eu sei de amor? [...] As 
minhas amigas me contam coisas... E eu fico espantada, espantadíssima... 
Nem abro minha boca, porque não convém... Eu sou uma esposa que 
não sabe nada, ou quase nada... No colégio interno, aprendi muito mais 
que no casamento. Parece incrível!xxv 

 

Não é de se estranhar que em sua última fala, ainda no segundo ato, ela dá uma 

piscadela irônica e sarcástica para o leitor/espectador como uma pista do que iria acontecer 

no terceiro ato devido não só à tortura e humilhações empreendidas pelo marido, mas 

também à repressão e à insatisfação sexuais. Mas não nos precipitemos. Antes, Olegário se 

convence da honestidade de Lídia e assume a farsa da paralisia para Maurício, seu cunhado.  

OLEGÁRIO - Foi uma experiência... Uma experiência que eu fiz com 
Lídia... Precisava saber, ter certeza absoluta, mortal... Agora sei, agora 
tenho a certeza... Há, no mundo, uma mulher fiel... É a minha... [...] Vou-
me ajoelhar diante de Lídia... (exaltado) Milhões de homens são traídos... 
Poucos maridos podem dizer: “Minha mulher”... eu posso dizer – minha! 
(riso soluçante) Minha mulher (corta o riso, senta-se na cadeira) (grita) Lídia! 
Lídia!xxvi  
 
 

Porém, ao pedir a Inézia, empregada doméstica de sua casa, para chamar a esposa 

com o intuito de pedir-lhe perdão, recebe apenas uma carta de Lídia:“- Olegário! Parto com 

Umberto. Nunca mais voltarei. Não quero seu perdão. Adeus. [...]”xxvii. Preso em sua 

obsessão, o protagonista não percebeu que Umberto, o motorista, vigilante assíduo do 

cotidiano de Lídia e o único homem em quem ele confiavaxxviii, desejava e fugiria com sua 

mulher.  

Origina-se, desse modo, a ironia de eventos, já que o teste a que havia submetido 

Lídia acaba sendo o próprio passo que lhe assegura o futuro desastre. Preocupado apenas 

em “ser ou não ser traído”, dominado pelo ciúme doentio que o fez vítima de seus 
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próprios medos, Olegário age com base neles, tomando medidas para evitar uma possível 

traição, “mas suas ações servem apenas para enredá-lo numa cadeia causal que leva, 

inevitavelmente, à sua ruína”xxix. Ao perceber que “a mulher sem pecado” o deixara quando 

se convencera de sua fidelidade, Olegário suicida-se. Diante disso, pode-se perceber que 

Nelson Rodrigues faz com que a tragicidade da personagem seja ao mesmo tempo 

superada pelo humor e suplantada pela ironiaxxx, ao empreender a análise das relações 

interpessoais mostrando que não há apenas uma verdade absoluta, mas verdades quando se 

trata do ser humano.  

O título do texto – A mulher sem pecado – é um elemento paratextual que já indicia a 

intenção irônica rodriguiana, revelada na temática e na estrutura do texto. Em seu desfecho, 

o dramaturgo vai além do desmascaramento e brinca com o código de conduta vigente, 

cujas prescrições ordenavam à mulher infiel castigos e exclusão social porque, embora Lídia 

acabe por consumar a traição temida pelo marido, sua infidelidade, mesmo se 

circunscrevendo à esfera do tabu e da vergonha, apresenta-se como justificável devido às 

incitações de Olegárioxxxi. Como resultado, ela se liberta da opressão, desestabilizando o 

poder masculino. 

Verifica-se, portanto, que a ironia rodriguiana possui, desde seu primeiro texto 

dramático, o potencial crítico em “trabalhar” “contradições ideológicas e não deixá-las se 

resolver em dogmas coerentes, potencialmente opressivos”xxxii, descontruindo e 

descentrando, em A mulher sem pecado, a ideologia e a moralidade patriarcais, mas também 

desvelando a realidade camuflada e a incomunicabilidade humana. 
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4.  

Nelson Rodrigues se manterá nessa linha até a escrita de seu último texto 

dramático, A serpente, dado que toma como pontos de partida os alicerces da sociedade 

brasileira, dentre eles, a família, o casamento, os papeis sociais feminino e masculino e a 

valorização da virgindade, para promover o incômodo social pela desconstrução desses 

valores. Se tomarmos como referência o momento histórico em que produziu seus textos, 

veremos que os poderes governamental, social e religioso desejava que a arte fosse 

portadora de ideais mais elevados que primassem pela manutenção da ordem e de todos os 

postulados da moral e dos bons costumes. 

O dramaturgo brasileiro possuía uma visão crítica do mundo circundante e ao invés 

de levar para seus textos os valores defendidos pela maioria social, preenchia sua obra de 

personagens distantes do modelo aceito, porém, dando-lhes uma dimensão próxima da 

realidade, testemunhando as condições humilhantes e os conflitos interiores das adúlteras, 

dos loucos, dos bicheiros, dos recalcados, das prostitutas, dos homossexuais, dos 

contínuos. Sua arma principal, sem dúvida, é a ironia em sua dimensão crítica e política no 

sentido de não trabalhar a favor da hipocrisia social tampouco pela manutenção do véu que 

encobre o que o homem tem de desprezível, mas inerente a ele e as suas relações 

interpessoais. 

Da mesma forma, surge nos textos de Bernardo Santareno um processo 

comunicativo-dramatúrgico que implica em dois sentidos sendo jogados um contra o outro 

– de um lado, traz para sua obra elementos inerentes a sociedade portuguesa, ao momento 

opressivo vivenciado pelo povo, aos valores culturais, à religiosidade, ao preconceito; de 

outro, promove a abertura da cena aos excluídos, à sexualidade, ao incesto, ao desejo, à 

transgressão – o que promove a ironia crítica e, por conseguinte, adquire, segundo Linda 
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Hutcheon, sua dimensão política. Além disso, o discurso irônico, por se pautar na relação 

entre o dito e o não-dito, possui “uma aresta avaliadora que consegue provocar respostas 

emocionais em seus alvos”xxxiii, no caso, o sistema ditatorial salazarista, a Igreja, a sociedade 

portuguesa e as normas opressoras prescritas por eles. 

No caso do texto dramático António Marinheiro, pode-se notar que Santareno utiliza-

se da intertextualidade para aproximar dois mundos em que ao ser humano, seja ele rei ou 

marinheiro, não se é dado o direito de vivenciar a felicidade. Se a realização humana na 

Grécia não se concretiza devido à força do destino e à maldição, em o Portugal de António 

e Amália, imperam as forças sociais, as coincidências, os presságios e sinais. É como se, 

apesar da distância, os Édipos viajassem para o mesmo lugar, em contextos diferentes: o 

mundo da dor.  

Enfim, após essa breve análise dos textos dramáticos e das posturas críticas de 

Nelson Rodrigues e Bernardo Santareno, pode-se entrever que ao escreverem em 

perspectiva irônica, os dramaturgos aproximam-se devido à postura crítica que mantêm 

diante da realidade sociocultural e histórica, criando personagens para desvelá-las e 

problematizá-las quando transgridem valores e códigos de conduta, mas também quando 

os sustentam, cerceando a individualidade. Assim, o uso da ironia e de mecanismos 

literários que trabalham para que a produção de sentidos do texto literário seja ampliada só 

vêm a reforçar a força de suas obras naquilo que elas possuem de mais essencial: o homem 

e seu embate com as forças do mundo circundante.  
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NOTAS: 

                                                           
i Brait, 2008, p. 139. 
ii Hutcheon, 2000. 
iii Português, Escritor, 45 anos de idade estreou em julho de 1974, no Teatro Maria Matos, tendo os 
respectivos ensaios, sob direção de Rogério Paulo, começado imediatamente após a restauração da 
ordem democrática (Rebello, 1987). 
iv Luiz Francisco Rebello afirma que este texto santareniano, escrito em primeira pessoa, “reflete o 
desalento, o trágico destino de um dramaturgo que aspira a dirigir-se, através das suas personagens, 
ao povo do seus país mas que é impedido de o fazer por uma censura atrofiante e castradora” 
(Rebello, 1987, p. 395). 
v Santareno, 1987, p. 27. 
vi Idem, p. 86-87. 
vii Magaldi, 1989. 
viii Este texto teve sua primeira edição em 1961 e foi representado pela primeira vez em 1967, no 
Teatro Municipal de São Luís, pela Companhia Portuguesa de Comediantes (Rebello, 1987).   
ix Santareno, 1987, p. 60. 
x Idem, p. 66. 
xi Ibidem, p. 67 
xii Sófocles, 2004, p. 68. 
xiii Santareno, 1987, p. 101. 
xiv “[...] el teatro português no puede dejar, de recorrer, uno de estos dos caminos. Por eso mismo, 
no podrá ser otra cosa que no sea denuncia en primer lugar, y después, esperanza político-social (o 
religiosa) o la contemplación desesperada del absurdo” (Santareno, s/d apud Barata, 2002, p. 11, 
tradução nossa). 
xv Magaldi, 1993, p. 130. 
xvi Nunes, 1994. 
xvii O texto em que Nelson Rodrigues explica seu teatro desagradável foi publicado em outubro de 
1949 no primeiro número da revista Dionysos, editada pelo Serviço Nacional de Teatro, conforme 
Facina (2004, p. 50). 
xviii Rodrigues, 1949 apud Facina, 2004, p. 50. 
xix Ronaldo Lima Lins é um dos críticos que destacam a importância da palavra na obra rodriguiana: 
“Nelson Rodrigues é importante porque foi quem pela primeira vez, e realmente com maestria, 
manipulou a língua com habilidade e deu vida verdadeira aos personagens de suas peças, no Brasil” 
(Lins, 1979, p. 124). 
xx Escrito em 1939, este “drama em três atos” foi encenado em 28 de dezembro de 1941, no Teatro 
Carlos Gomes do Rio de Janeiro (Magaldi, 2004). 
xxi Magaldi, 2004. 
xxii Santa Rosa, 1993, p. 40. 
xxiii Rodrigues, 1993, p. 308. 
xxiv Idem, p. 322. 
xxv Ibidem, p. 318. 
xxvi Rodrigues, 1993, p. 343.   
xxvii Idem, p. 344. 
xxviii A personagem passou a confiar em Umberto depois que este lhe revelou que sofrera uma 
mutilação quando criança que o tornara impotente e incapaz de desejar uma mulher. 
xxix Muecke, 1995, p. 91. 
xxx Szondi, 2004. 
xxxi Sobre este aspecto, Adriana Facina aponta que, apesar de a traição ser uma prerrogativa 
feminina, algumas vezes, o adultério no teatro rodriguiano é visto “como algo justificado, como um 
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comportamento que tem origem na solidão ou nos maus-tratos recebidos pela mulher” (Facina, 
2004, p. 135).  
xxxii Hutcheon, 2000, p. 56. 
xxxiii Hutcheon, 2000, p. 16. 
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RELAÇÕES ESPACIOTEMPORAIS EM  
O SENTIMENTO DUM OCIDENTAL, DE CESÁRIO VERDE:  

PAISAGENS, RUGOSIDADES E LUGARES. 
 
 
                                                                                           Sônia Maria de Araújo Cintra1                                                                                
                                                                                            
 
 

           “Fisicamente habitamos um espaço; sentimentalmente, uma memória. O espaço  
            físico é a cidade, o espaço sentimental é a memória.”                (José Saramago) 

 
 
 

 

Lisboa do século XIX é trazida aos olhos do leitor de O Sentimento dum Ocidental em 

toda sua complexidade dinâmica, matizes realistas, nuanças impressionistas e profundidade 

histórico-emocional pelo sujeito lírico em contínuo diálogo com o sujeito observador, a 

partir das relações espaciotemporais. Se por um lado o herói épico do passado era nacional, 

ou seja, o nobre ou burguês que empreendia conquistas marítimas para Portugal, no 

presente lírico este herói é o sujeito que vive no cotidiano sua epopeia de sobrevivência, em 

uma cidade em transformação. Este processo muito lembra à realidade que vivemos em 

nossos dias, o que, talvez, permita um diálogo entre duas disciplinas, Literatura e Geografia, 

tão necessário à compreensão do mundo de hoje, globalizado, em aceleração contínua, 

determinada pelo uso da técnica, e pelos sentimentos daí decorrentes. O texto que se segue 

quer ser o princípio de um exercício intelectual em direção a isso, ou seja, um texto que 

pretende ser a busca, pela dialética, de um caminho, ou melhor, de um movimento que 

revele a união inseparável (totalidade) de dois espaços (fragmentação), que coexistem e 

interagem como corpo e alma: o espaço geográfico e o espaço sentimental, ou seja, o do 

                                                 
1 Doutoranda em Letras – Literatura Portuguesa – DLCV/FFLCH/USP 
  Orientador: Profª. Drª. Raquel de Sousa Ribeiro – Universidade de São Paulo 
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sentimento. A exemplo do que Antônio Cândido considera dois aspectos básicos do texto 

literário: acessório e essencial. Citando:  

 

O primeiro é a sua realidade material (aspecto, papel, caligrafia, tipo, 
estado do texto, etc.), mais a sua história (por quem, como, onde, 
quando e em que condições foi escrito). É por assim dizer, o corpo da 
obra literária e a história deste corpo. O segundo é a sua realidade íntima 
e finalidade verdadeira: natureza, significado, alcance artístico e humano. 
É, de certo modo, a sua alma.2   

 

Associaremos, através de uma transposição de sentido, para fins de análise e 

interpretação do poema O Sentimento dum Ocidental, o espaço geográfico ao corpo (captado 

pelo sujeito observador), e o espaço sentimental à alma (expresso pelo sujeito lírico), 

cientes, entretanto, de que ambos são inseparáveis tanto na realidade exterior quanto no 

interior do texto literário. 

No poema O Sentimento dum Ocidental, a cidade em transformação é acompanhada 

pelo movimento do sujeito lírico no espaço, o que reforça a semelhança com o mundo real: 

“E eu sigo, como as linhas de uma pauta/a dupla correnteza augusta das fachadas;” (IV-3), 

criando sempre novos contrapontos, o que insere um corte transversal no tempo, ao elevar 

ao plano da emoção a história e a memória, bem como ao projetar, no presente, o futuro 

mítico. Referindo-se ao sujeito lírico, Massaud Moisés afirma: “E sua emoção revela existir 

no seu espírito uma ambivalência, que dizer, a paisagem citadina o seduz como um visgo, e 

ao mesmo tempo o repele, tornando-o um estranho a vagar sem rumo.” 3. No que tange à 

escrita e à criação, também se percebe o movimento que busca, na composição dos versos, 

uma saída da situação de angústia em que se encontra, e que provoca no leitor um 

deslocamento espaciotemporal o qual pode fazê-lo refletir criticamente sobre o próprio 

                                                 
2 CÂNDIDO, 2005. p. 13 
3 MOISÉS, 1975, p.313 
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espaço em que vive e sobre o sentido da existência: “E eu, de luneta de uma lente só, / Eu 

acho sempre assunto a quadros revoltados.” (II-11)             

          Acerca da mobilidade no espaço, Antônio Cândido lembra que Goethe acertou ao 

incluir a mobilidade no espaço entre as prendas dignas que serem oferecidas por 

Mefistófeles à ambição de Fausto, pois foi graças a ela que a civilização burguesa pode-se 

expandir e firmar.4. Se em “Fausto”, a mobilidade é representada por seis cavalos, para 

“palmilhar o mundo e esquadrinhá-lo, na procura verdadeiramente fáustica do 

enriquecimento pessoal” (idem), no alvorecer da modernidade no século XIX, ela é 

representada pelo uso do vapor, da máquina, do telégrafo, entre outros meios técnicos da 

industrialização, que das grandes capitais europeias chegam a Portugal determinando uma 

transformação no modo de produção e no modo de vida das pessoas, que não passou em 

branco à sensibilidade do poeta Cesário Verde, comerciante e letrado.  Neste sentido, se o 

percurso a pé do sujeito lírico pelas ruas de Lisboa, no poema O Sentimento dum Ocidental, 

conota a dimensão humana no espaço geográfico, a globalização, - aqui entendida como 

estratégia do uso da técnica pelo poder hegemônico da economia e não como metáfora de 

totalidade do mundo -, conota, em nossos dias, um processo de aceleração (virtual), que 

valoriza as relações de mercado (fáustico) e desvaloriza as relações humanas, em nossos 

dias. 5 

Ao tratar o espaço como uma totalidade em movimento, o sujeito lírico nos permite 

uma abordagem geográfica do espaço no poema, como território vivido, ou seja, território 

praticado. Por este prisma, as relações espaciotemporais possam, talvez, ser mais bem 

compreendidas à luz dos conceitos da Geografia Nova: a) território usado, b) paisagem, c) 

                                                 
4 CÂNDIDO, 1964, p. 38 
5 Assunto este desenvolvido na Dissertação de Mestrado da autora (CINTRA, 2009). 
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rugosidade e d) lugar. Como fundamento a compreensão dos referidos conceitos, a leitura 

da obra do geógrafo brasileiro Milton Santos, A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e 

emoção, é bem elucidativa: 

 

Os movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas 
geográficas, transformam a organização do espaço, criam novas situações 
de equilíbrio e ao mesmo tempo novos pontos de partida para um novo 
movimento. Por adquirirem uma vida, sempre renovada pelo movimento 
social, as formas – tornadas assim formas-conteúdo – podem participar 
de uma dialética com a própria sociedade e assim fazer pare da própria 
evolução do espaço. 6  

 

Tendo em vista um exercício de aproximação entre Literatura e Geografia, buscamos 

ensaiar um diálogo entre as duas disciplinas, a partir de quatro enfoques, abaixo 

desenvolvidos, para melhor interpretarmos a relação entre o mundo representado no 

poema e o mundo em que vivemos. Tal processo visa à melhor compreensão de ambos. 

Em “O mundo desfeito e refeito”, Antônio Cândido ressalta que pelo discurso o autor 

reforça ou atenua a semelhança do texto literário com o mundo real: “o autor pode 

manipular a palavra em dois sentidos principais: reforçando ou atenuando a sua semelhança 

com o mundo real.” 7. Em O Sentimento dum Ocidental, o poeta tende a reforçar esta 

semelhança, conforme exporemos a seguir: 

 

1. TERRITÓRIO USADO 

 

Embora Cesário localize em Lisboa o espaço de seu poema, a cidade adquire 

conotação ampliada pelo tratamento lírico a ela destinado desde o título: O Sentimento dum 

                                                 
6 SANTOS, 1999, p. 86 
7 CÂNDIDO, 1992, p. 30 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2709 

 

Ocidental, ou seja, a manifestação subjetiva de um indivíduo qualquer do Ocidente. Neste 

espaço, que no presente do sujeito lírico é a cidade de Lisboa, e a expressão exclamativa 

Triste cidade! (II-9) bem revela seu sentimento, lê-se um conjunto de objetos e de ações, que, 

no tempo, remetem à memória, ao passado histórico e ao futuro. Por exemplo: “E num 

cardume negro [...] assomam as varinas” (I-9), tempo presente; “Luta Camões no Sul, 

salvando um livro a nado!” (I-6), tempo da história/memória; “Ah! Como a raça ruiva do 

porvir,” (IV-6), tempo do futuro/mítico. No primeiro verso, o presente do indicativo 

assomam expressa o movimento das peixeiras ambulantes pelas ruas que o sujeito lírico 

percorre enquanto compõe o poema; no segundo verso, o gerúndio salvando presentifica a 

história das grandes navegações portuguesas ao recuperar o passado pela memória literária 

do épico Os Lusíadas; e no terceiro verso, a exclamação Ah! conota, ironicamente (?), a 

surpresa ante a possibilidade de projeção do herói do passado na construção do futuro: 

“raça ruiva do porvir”.8 Segundo Raquel de Sousa Ribeiro, tal ironia também se encontra 

presente no romance As Naus, de Lobo Antunes, no que concerne aos retornados.9 

Cesário, ao trabalhar as relações espaciotemporais no referido poema, também expõe a 

complexidade dinâmica do território usado, ou seja, de “um conjunto indissociável de 

sistema de ações e sistema de objetos.” 10  Se as descrições de cor e movimento dão o tom 

realista e naturalista  ao poema, as nuanças impressionistas se fazem presentes pela luz e 

pelo detalhe fugaz do cotidiano. Tal  não escapa à análise de Carlos Felipe Moisés: “O 

olhar que engendra os seus poemas guarda de fato intensa afinidade com o do pintor 

impressionista. Obcecado pela luz, concentrado em cores, formas, volumes e suas 

                                                 
  8 Tempo mítico, na concepção de Mircea Eliade, o tempo de sempre, um só: presente, passado e 
futuro. 
  9 RIBEIRO, 2007, p.  
10 SANTOS, 1999, p. 267 
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reverberações, é um olhar que se esforça em captar a pungente fugacidade das coisas.” 

(MOISÉS, 2001, p.212). Os versos “Descalças nas descargas de carvão” (I-10) e “A esguia 

difusão de vossos revérberos” (III-6) ilustram um e outro caso: naquele o tom realista e 

naturalista depreendido de “descalças” e “descargas de carvão”; neste, a nuança 

impressionista expressa pelos substantivos “difusão” e “revérberos”,  de ausência de 

contornos nítidos. 

 

2. PAISAGEM 

 

  A paisagem é um elemento do espaço, é a materialidade visível, até onde a vista 

alcança: “conjunto de formas, que num dado momento, exprime as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza." (SANTOS, 1999, 

p. 83). No poema O Sentimento um Ocidental, o movimento contínuo do olhar 

panorama/foco descreve a paisagem à distância (difusa) e enfoca o próximo (detalhe), 

ressaltando a importância do espaço como elemento estruturador da lírica. São exemplos 

disso: “Ver círios laterais, ver filas de capelas,/ Em uma catedral de um comprimento 

imenso” (III-2), vista da rua iluminada, a céu aberto; e “nestes nebulosos corredores [...], o 

ventre das tabernas” (IV-8) vista de perto, por quem caminha pela rua. Se o olhar 

panorâmico nos dá a dimensão do geral, o foco nos traz o detalhe, fazendo valer assim o 

contraste entre ambos. Do mesmo modo, a ausência de limite entre o fora e o dentro, no 

poema, revela a visão de mundo do autor insatisfação com os limites impostos ao homem; 

e, ao mesmo tempo, o prenúncio de modernidade, ao dispor dos contrários em sua lírica. 

Explicando melhor: se o efeito da iluminação, de um lado, transmuta a rua (espaço aberto) 

em catedral (espaço fechado); de outro lado ele expõe o espaço fechado “ventre” como 
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espaço aberto “tabernas”, invertendo a ordem espacial tradicional do dentro, como interior, 

e do fora, como exterior, no sentido absoluto, o que diversifica as imagens e as torna 

efêmeras.11 

 

3. RUGOSIDADE 

 

No diálogo entre sujeito lírico e sujeito observador, ao longo do percurso por Lisboa 

do século XIX, há sugestão de algumas cristalizações espaciotemporais. Ao que fica do 

passado como forma sem função, na paisagem, Milton Santos chama de rugosidade. Vistas 

individualmente ou em seus padrões, as rugosidades revelam combinações possíveis de um 

dado tempo e lugar. Neste sentido, alguns versos do poema em questão podem conotar 

rugosidade. A título de exemplo: “Na parte que abateu no terremoto” (II-5). O vazio e os 

destroços resultantes da catástrofe que abateu Lisboa em fins do século XVIII, 

permanecem na paisagem sem função revelando o que ali existiu. Tal reflexão, talvez, possa 

se aplicar, de certo modo, à natureza. Ao contrário do romance realista-naturalista de Eça 

de Queirós, A Cidade e as Serras, em que a oposição cidade/campo conduz à salvação do 

homem pelo convívio com a natureza, em O Sentimento dum Ocidental, quando ela raramente 

aparece, remete à rugosidade, ou seja, sua existência em dado tempo e lugar. A expressão 

“exíguas pimenteiras” (II-6) é exemplo considerável do remanescente empobrecido da 

natureza na paisagem da cidade, e de sua desvalorização ante da construção civil. 

 

 

                                                 
11 “A dialética do dentro e do fora”, in: BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço, evidencia isso  
    demandando, portanto, estudo mais acurado, no futuro. 
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4. LUGAR 

 

A Geografia Nova conceitua lugar como o espaço do acontecer solidário. Citando 

Milton Santos: “A noção, aqui, de solidariedade, é aquela encontrada em Durkheim e não 

tem conotação moral, chamando a atenção para a realização compulsória de tarefas 

comuns, mesmo que o projeto não seja comum.” (SANTOS, 1999, p. 132). É no lugar que 

acontece o cotidiano. Em O Sentimento dum Ocidental, o cotidiano se dá nas ruas, largos, 

quadras, bairros e outros elementos espaciais que compõem a cidade, fazendo de Lisboa 

um lugar no mundo. Por exemplo: “O gás extravasado enjoa-me, perturba, e Voltam os 

calafates, aos magotes,/ De jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos.” Entretanto, durante 

o percurso aleatório pelas ruas de Lisboa, o sujeito lírico expressa a emergência de variados 

lugares. Do texto: “Como morcegos, ao cair das badaladas,/ Saltam de viga em viga os 

mestres carpinteiros.” (I-4) ou “E de uma padaria exala-se, inda quente, / Um cheiro 

salutar e honesto a pão no forno.” (III-4), como exemplos de lugares de trabalho que não 

passaram a ele despercebidos. Se o olho do sujeito observador captou os objetos e o 

movimento, o olhar do sujeito lírico atribui-lhes um sentido pelo sentimento que nele 

despertaram: de um lado, a animalização do homem pelo excesso do trabalho operário 

“morcegos”, e, de outro, a valorização do trabalho doméstico “cheiro salutar e honesto a 

pão no forno.” 

 Em seus versos, a partir do diálogo que o leitor estabelece com o texto, há o espaço 

da enunciação, do subentendido, tornando visível o que no poema é invisível, por exemplo, 

a angústia existencial e as desigualdades socioespaciais. A angústia do sujeito proveniente 

do não-saber do futuro, dele, enquanto indivíduo, e da nação, que embora já se apresente 

como promessa de progresso na Europa do século XIX, vive ainda a opacidade, a incerteza 
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da sua concretização em Portugal, como os versos “tal soturnidade, tal melancolia/ e o céu 

parece baixo e de neblina”, (I-1) bem expressam. As desigualdades socioespaciais pela 

divisão internacional de trabalho que relegou à nação portuguesa no século XIX a mão-de-

obra, nas poucas indústrias existentes, de capital estrangeiro. Tal fato não passa 

despercebido ao poeta que expressa seu descontentamento através da lírica: “E o fim da 

tarde inspira-me e incomoda,/ De um couraçado inglês vogam escaleres.” (I-7). A 

predominância de naus estrangeiras no porto português torna evidente essa defasagem de 

Portugal em relação a outras capitais europeias e o sentimento de angústia do poeta ante tal 

realidade, bem como em relação aos atos funestos do passado: “Chora-me o coração que se 

enche e que se abisma”.(II-2) 

 Se vista como um todo, a cidade sugere opressão e confinamento. Transcrevendo: 

“mas se vivemos, os emparedados,” (IV-7); o caminhar e a escritura são meios de sair dessa 

situação, livrar-se da opressão e buscar novos horizontes. Para ele, escrever é um modo de 

libertar-se: “E eu, que medito um livro que exacerbe,/ Quisera que o real e a análise mo 

dessem,” (III-5). Em alguns momentos, as desigualdades socioespaciais tornam-se visíveis 

pelas contraposições que os pares dialéticos tecem no texto. Por exemplo, “As freiras que 

os jejuns matavam de histerismo,” (III-3) confinadas nos conventos; e “Nos passeios de 

lajedo arrastam-se as impuras.” (III-1), expostas, a céu aberto. A ambas imagens de penúria 

conotadas pelos verbos “matavam” e “arrastam-se”, contrapõem-se a “lúbrica pessoa,/ 

Que espartilhada escolhe uns xales com debuxo!” (III-7), e “aquela velha de bandós! Por 

vezes,/ A sua traíne imita um leque antigo, aberto,”(III-8), que são imagens do luxo, nas 

lojas, em cujos “balcões de mogno” (III-7), “desdobram-se tecidos estrangeiros.” (III-8)  

  À semelhança do processo de metropolização oitocentista, em cidades européias 

periféricas do então chamado mundo moderno, industrializado, como Londres e Paris, 
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vivemos, hoje, de modo intensificado a fragmentação do mundo pelo uso seletivo do modo 

de produção (eletrônica), e aceleração do meio técnico informacional (fibra ótica), a 

angústia existencial e as consequências funestas das desigualdades socioespaciais, como a 

violência e a fome no mundo, que bem merecem uma reflexão aprofundada no decorrer 

deste estudo, mas que não cabe neste momento, por ser outro o enfoque aqui. Vivemos, 

hoje, o que Milton Santos define como Período Técnico Científico Informacional da 

História, o qual tem raízes fincadas na Revolução Industrial e seus desdobramentos; mas já 

se insinua no horizonte a emergência de um novo período: o Período Popular da História, 

no qual os aconteceres solidários do lugar, determinam as novas relações socioespaciais 

com o mundo (SANTOS, 1999, p. 190) 

 Cesário Verde, poeta português do século XIX, em O Sentimento dum Ocidental, longo 

poema em quatro movimentos (do anoitecer ao amanhecer), – uma alegoria da nação 

portuguesa que sofridamente ingressava na Era Industrial, publicado no Jornal de Viagens, 

Edição Especial: Portugal a Camões Porto, (Porto/1880), trata de questões relativas ao uso 

da técnica, de suas conseqüências e do sentimento que tal uso pode desencadear, 

antecipando, assim, uma problemática que não só afligia ocidentais de seu tempo, como 

alcançaria proporções mundiais com a chamada globalização do final de século XX e início 

do XXI. Ao enviar o poema, versado em quartetos de longos decassílabos e alexandrinos, 

para o jornal do Porto, acompanhou-o de uma carta, que dentre outras coisas, dizia o 

seguinte: “[...] mas julgo que fiz notar menos mal o estado presente desta grande Lisboa, 

que em relação ao seu glorioso passado, parece um cadáver de cidade.” (ANTONIO, 2002, 

p. 266). Cesário, longe de descartar a imagem anterior de nação, aumenta-lhe a significação 

pela dialética presente/passado; a bem entender, passado heróico, nos moldes clássicos, e 

presente heróico, nos moldes modernos de cotidiano, revelando a permanente 
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transformação. Sua poesia reflete em Fernando Pessoa, Sophia de M. B. Andersen e 

Manuel Bandeira, entre outros poetas. 

  Em “O mundo desfeito e refeito”, Antônio Cândido ressalta que, pelo discurso, o 

autor reforça ou atenua a semelhança do texto literário com o mundo real. Em suas 

palavras; “o autor pode manipular a palavra em dois sentidos principais: reforçando ou 

atenuando a sua semelhança com o mundo real.” (CÂNDIDO, 1992, p.30). A um primeiro 

e modesto estudo da inseparabilidade do espaço geográfico do espaço sentimental, como o 

é o corpo da alma, as relações espaciotemporais em O Sentimento dum Ocidental, de Cesário 

Verde, sugerem a possibilidade de diálogo com o mundo do presente, pelo que eles têm em 

comum e diverso: fragmentação do cotidiano, natureza dos conflitos, crise de identidade do 

sujeito/nação, verdade emocional, e pela angústia existencial, que transcende a questão do 

progresso material e perda de valores, ou como diz Lyotard 12, perda das grandes narrativas, 

e pelo modo de uso da técnica. 

 Na poesia de Cesário, a angústia não impede o homem da busca de esperança, que 

pode se compreendida como novo amanhecer no plano individual e coletivo, tal se lê nos 

versos finais do poema: “A Dor humana busca novos horizontes / E tem marés de fel, 

como em sinistro mar”. No mundo atual, a busca de esperança se concretiza no lugar, o 

espaço do acontecer solidário, como resistência ao processo de globalização perversa. Na visão 

da geógrafa Maria Adélia Aparecida de Souza, discípula e continuadora do pensamento e da 

obra de Milton Santos, todos os lugares são virtualmente mundiais (SANTOS, 1999, p.252), pois a 

tecnologia avançada de nossos dias (tecnosfera) possibilita a comunicação, em tempo real, 

com qualquer ponto do planeta. Isto remete, de certo modo, à busca de esperança expressa 

pelo poeta oitocentista, que hoje se faz sentir nos lugares (psicosfera). Daí, a necessidade 

                                                 
12 Jean-François Lyotard .  A Condição Pós-Moderna, 1979. 
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do diálogo entre Literatura e Geografia para melhor compreensão da totalidade do espaço, 

na vida e na literatura, já que uma reflete a outra, complementando-se, e ambas têm por 

referência o ser humano em sua complexidade real e imaginária, no âmbito da razão e da 

emoção criativa. 
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CARTOGRAFIA DO DESEJO: A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO 

NA POESIA DE FLORBELA ESPANCA E DE JUDITH TEIXEIRA 

 

Suilei Monteiro Giavara

 

 

 Jacques Le Goff ressalta que grande parte as concepções atuais a respeito do corpo 

foram construídas na Idade Média, época em que ele foi visto como “lugar de paradoxo”, 

de abominação – se não é contido – e de glorificação – quando obediente às imposições 

religiosas.1 

 Também é na Idade Média, segundo Le Goff, que o pecado original foi 

transformado em “pecado sexual”, legando à mulher a culpa pela destruição dos elos entre 

o homem e Deus. Assim, Eva e Maria, respectivamente, foram eternizadas como símbolos 

femininos da queda e da restauração religiosa.  

 Michelle Perrot acresce ainda que as representações do corpo, não somente 

decorrem, mas também ajudam a construir e a manter relações de poder. Desse modo, 

analisar as representações da mulher no século XIX e XX, ela percebe que elas foram 

“fabricadas”,2 seja por ideologias e/ou preceitos religiosos a, fim de cercear os padrões de 

conduta moral; seja por motivos políticos, como aconteceu na França durante o período 

pós-guerra em que a imagem feminina foi largamente associada à maternidade no intuito de 

incentivar a procriação. 

 Em As mulheres ou os silêncios da história, a historiadora assegura que essa manipulação 

em torno da figura feminina incluía dizer que:  

 
Sua aparência, sua beleza, suas formas, suas roupas, seus gestos, sua 
maneira de andar, de olhar, de falar e de rir (provocante, o riso não cai 
bem às mulheres, prefere-se que elas fiquem com as lágrimas) são objeto 
de uma perpétua suspeita. Suspeita que visa o seu sexo, vulcão da terra.3 
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  Assim, a herança medieval acabou eternizando padrões de feminilidade que têm 

sido mote para a imaginação e, consequentemente, para as representações que se faz da 

mulher, o que tem contribuído para que a imagem feminina, bem como sua sexualidade, 

ficasse suspensa entre o “inferno” e o “paraíso” e se tornasse o objeto da idolatria 

masculina principalmente pela aura de mistério que alimenta. 

 Associando essa característica ambígua das representações comumente feitas da 

mulher – anjo/demônio - às manifestações culturais, Anna Klobucka alerta que a atividade 

de escrita do e com o corpo transformou-se uma atividade “política”, pois vinha na 

contramão das representações tradicionais do corpo feminino. Diz ela que:  

 
Dada a relevância da conceptualização do corpo, sobretudo feminino na 
cultura ocidental, bem como seu papel altamente equívoco 
(simultaneamente redundante e fundamental) no discurso cultural 
humanista, não admira que uma grande parte da actividade, tanto 
artística como intelectual, inspirada pelo movimento feminista 
contemporâneo se tenha dedicado a (para ecoar o título do livro citado 
de Jane Gallop) “thinking through the body”. Pensar – e escrever – 
atentamente (através d)o corpo tornou-se uma tarefa urgente para as 
mulheres que se viam relegadas pelos compêndios das ideias recebidas à 
identidade de não tanto pascalianos juncos pensantes como úteros e 
ovários irreflectidamente “naturais” e inquestionáveis.4 

  

 De fato, afastada de sua intelectualidade em prol de seu corpo, a mulher escritora 

precisou usar justamente o objeto dessa manipulação para reivindicar seu espaço de voz. 

Desse modo, a escrita da mulher – que não poder ser vista como uma atividade neutra, ou 

uma coquetterie, como diz Jorge de Sena em conferência proferida no Clube dos Fenianos 

quando ressalta as virtudes da obra florbeliana – transformou o corpo em motivo de sua 

escrita e, por essa via, muitas poetisas transpuseram as paredes do lar para adentrarem no 

sacrossanto, canônico e majoritariamente masculino universo literário.  
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 Cabe lembrar que o final do século XIX e início do XX - palco de profundas 

transformações sociais, culturais e artísticas em decorrência dos os ideais pós-

revolucionários - viram nascer uma nova mulher, agora sob a batuta de outras que 

pretendiam romper com os estigmas de feminilidade até então em voga. Nesse contexto, 

surgiram pintoras, escultoras, escritoras e outras profissionais preocupadas principalmente 

com o desempenho social das mulheres e com as representações femininas até então feitas 

por mãos masculinas.  

 Em Portugal, especificamente, esse contexto culminou num aumento significativo 

do número de poetisas, entre elas, Florbela Espanca (1894 – 1930) e Judith Teixeira (1880 

– 1959). Aquela, considerada por vários críticos como a vanguardista de um movimento de 

libertação da mulher portuguesa; esta, considerada por António Manuel Couto Viana a 

única poetisa de fato modernista, cujas poesias de caráter declaradamente lesbo-erótico 

chocaram a intelectualidade de então.   

 Assim, parece interessante verificar como essas escritoras representavam o corpo 

feminino e como isso sugere uma outra forma de a mulher, como leitora dessa poesia, 

reconhecer-se como protagonista de uma história na qual fora sempre coadjuvante. 

 

1. FLORBELA ESPANCA: UMA POÉTICA DE EXTREMOS  

 

 Os versos de Florbela Espanca revelam um eu lírico capaz de ir “Mais alto, sim! 

Mais alto!” até tornar-se A intangível! (p. 240),5 ou então ao mais profundo abismo onde 

seus sonhos se esboroam impiedosamente, como é possível intuir pelo trecho de Vaidade 

(p. 132) que passo a citar: “E quando mais no céu eu vou sonhando, / E quando mais no 

alto ando voando, / Acordo do meu sonho... / E não sou nada! ...”.  
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 A observação da trajetória poética florbeliana, desde de o manuscrito Trocando 

Olhares,6 deixa evidente também que há nela uma incessante “procura de identificação, que 

é procura de identidade”7 que, segundo Helena C. Buescu, é o motivador da “força da 

modernidade” da poetisa. No entanto, se por um lado ela pareça estar sempre se 

apresentando ao leitor - seja pelo olhar alheio, seja pela auto-descrição -, por outro, fica 

evidente que sua identidade ficcional constitui-se muito decisivamente a partir da sua 

consciência de mulher, e mulher que ama sensual e desmedidamente. Assim, já neste livro, 

as imagens do corpo indicam para essa consciência feminina e para a atmosfera erótica que 

Florbela assumirá despudoradamente em Charneca em Flor (1931), obra póstuma que, 

segundo José Régio, marca a maturidade da poética florbeliana.  

 Na leitura dos poemas é possível verificar que, muitas vezes, a poetisa se apropria 

do ideal de beleza feminina ainda em voga na época, ou seja, a mulher de colo alvo, boca 

vermelha, sorriso terno e puro e os “cabelos sedosos, levemente ondulados, as 

sobrancelhas espessas. A face e os cabelos não deveriam revelar nenhuma arranhadura, 

como numa tela. A mulher, objecto de desejo, única e exclusivamente”;8 outras, ela 

extrapola magistralmente os limites impostos por essa herança medieval para colocar a 

mulher como síntese do prazer e do perigo, como se nota no soneto Volúpia (p. 238) que 

passo a citar:  

 
No divino impudor da mocidade, 
Nesse êxtase pagão que vence a sorte, 
Num frêmito vibrante de ansiedade, 
Dou-te o meu corpo prometido à morte! 
 
A sombra entre a mentira e a verdade... 
A nuvem que arrastou o vento norte... 
- Meu corpo! Trago nele um vinho forte: 

Meus beijos de volúpia e de maldade! 
 
Trago dálias vermelhas no regaço... 
São os dedos do sol quando te abraço, 
Cravados no teu peito como lanças! 
 
E do meu corpo os leves arabescos 
Vão te envolvendo em círculos dantescos 
Felinamente, em voluptuosas danças...  
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 Aqui, o protocorpo feminino – destinado à finitude como habitualmente aparece na 

obra florbeliana – é voluntariamente entregue em oblação ao amado; rito litúrgico cristão 

que simboliza a “purificação”mas que, neste soneto, traz o corpo aromatizado por um 

“vinho forte” e adornado para a conquista amorosa, como numa preparação para a união 

carnal, sugestionando que este ato é a simbiose da redenção do ser amado e também a sua 

apoteótica e dantesca “queda”.     

 Mais do que isso, tal entrega, potencializada pelo “divino impudor”, pelo “êxtase 

pagão” e pelo „frêmito vibrante”, também é posse e, desse modo, como bem lembrou Dal 

Farra, Florbela assume para o feminino, um papel tradicionalmente masculino: o da 

vassalagem amorosa; aqui subvertida pelo poder exercido “felinamente” sobre o outro. 

 Estrela principal deste soneto, o corpo é simbolicamente “sombra entre a mentira e 

a verdade”, idealização materializada do estereótipo da mulher anjo e demônio, femme fatale  

que mantém o ser amado “preso” nas suas “garras” tal qual a “pantera que mata pelo raro 

gosto de matar”.9 Também é “nuvem que moveu o vento norte” que, segundo o 

Dicionário de símbolos, possui uma “natureza confusa e mal definida” e é “instrumento 

das apoteoses e das epifanias”, sugestivamente indicando, por um lado, para o mistério que 

envolve este corpo, mas, por outro, para o poder dele sobre o do outro.10 

  

2. JUDITH TEIXEIRA: UMA POÉTICA DA LUXÚRIA 

 

 Em Judith Teixeira, a representação do feminino se realiza a partir de uma 

assertividade desconcertante, cuja sensualidade pode levar ao extermínio do outro, 

conforme sugerem os versos de “A Cigana” (p.35). “Enfeitada de sequins / nas negras 

tranças luzentes... / - Nos olhos perversos fins, / na boca, felinos dentes [...] Fico às vezes 
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a cismar, / na anomalia brutal / desse amor tão singular, / que o fez morrer de dor / e na 

volúpia sensual, / dela, contando esse horror...” (p. 35)  

 De fato, mesmo obedecendo a uma toada decadente em vários poemas, a poetisa 

constrói a imagem de um eu lírico feminino consciente do seu corpo e do seu desejo, cuja 

sexualidade aflora despudoradamente, como bem mostra “Ao espelho” (p.52), que cito 

abaixo.      

 

Ao espelho 
As horas vão adormecendo  
preguiçosamente... 
E as minhas mão estilizadas, 
vão desprendendo 
distraidamente, 
as minhas tranças doiradas. 
 
Reflectido no espelho 
que me prende o olhar, 
desmaia o oiro vermelho 
dos meus cabelos desmanchados, 
molhados  
de luar! 
 
Suavemente, as mãos na seda, 
Vão soltando o leve manto... 
Meu lindo corpo de Leda,  
fascina-me, enamorada 
de todo o meu próprio encanto... 
...................................................... 
 
Envolve-se a lua  
em dobras de veludo  

nos páramos do céu 
e eu vou pensando,  
no cisne branco e mudo 
que no espelhante lago adormeceu... 
............................................................. 
Volta o luar silente... 
E a minha boca ardente 
numa ansiedade louca 
procura ir beijar 
o seio branco erguido, 
que no cristal do espelho ficou reflectido!... 
 
Impossíveis desejos! 
Os meus magoados beijos 
encontram sempre a própria boca 
banhada de luar 
álgido e frio – 
Dizendo em segredo 
às minhas ambições, 
o destino sombrio 
das grandes ilusões! 
 
Noite de agosto 
1922

  

 O poema coloca em evidência dois aspectos presentes em toda a poética judithiana: 

a adoção de uma ambiência decadentista e a acentuada carga erótica, mais precisamente 

lesbo-erótica; opção esta que, como em Florbela, também sugere a possibilidade de a 

mulher ter a posse do seu corpo e de viver abertamente sua sexualidade num tempo e 

numa sociedade que, segundo René Garay, ainda era eminentemente “misógina e sexista”.11 
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 Além disso, é perceptível que o poema é construído obedecendo à cadência do ato 

de se desnudar, conforme pode ser intuído pelo uso de gerúndios (adormecendo, 

desprendendo, soltando) e de advérbios de modo (preguiçosamente, distraidamente, 

suavemente), o que também indica a postura contemplativa desse eu lírico diante da 

própria imagem. No entanto, a visão do próprio corpo refletido no espelho provoca um 

rompimento nessa atmosfera passiva e inicia um narcísico ritual de auto-erotização, no qual 

ela devaneia um momento de luxúria com a própria imagem refletida no espelho. 

 O fascínio com o próprio corpo, travestido no da rainha espartana Leda também 

configura uma releitura, à moda judithiana, do mito grego, pois aqui, o mesmo corpo é o 

seduzido e o sedutor, o que exclui a ideia de vitimização e sugere a auto-suficiência erótica 

feminina, reforçada pela adoção de um leit-motiv como o cisne, que pode simbolizar o 

hermafroditismo e, desse modo, seria a confluência do masculino e do feminino no mesmo 

ser e, no poema, a união entre o eu lírico e seu reflexo. 

 Tal postura poética de Judith, além de estabelecer um diálogo com a poética de 

Ruben Dario, parece ter a intenção de promover uma reviravolta na tradicional 

representação da mulher, uma vez que o cisne era, segundo o Dicionário de símbolos “pássaro 

imaculado cuja brancura, poder e graça o apresentam como uma viva epifania da luz”.12 

Assim, em Teixeira, tal representação alegoriza não mais a pureza, mas a luz, a capacidade 

de sedução do ser feminino. 

 Convém também lembrar que a referência à figura de Leda é uma reafirmação da 

supremacia da eroticidade feminina sobre a masculina, uma vez que Zeus só pôde seduzi-la 

após se transmutar em cisne, animal que também simboliza a perfeição e a beleza. Se 

atentarmos ainda para o fato de que a imagem do cisne já aparecera num outro texto 

judithiano, intitulado “A estátua”, como uma metáfora do seio feminino, essa 
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representação ganha ainda mais força, pois, neste poema, o cisne volta a significar os seios 

vistos no reflexo do espelho, os quais seduzem o próprio eu poemático. 

 A predileção por um mundo onírico, “de grande intensidade passional; candente e 

até delirante” - boca ardente, ansiedade louca - 13 contraposto a uma realidade na qual os 

mais simples ideais não subsistem – Impossíveis desejos! / Os meus magoados beijos / 

encontram sempre a própria boca) aproxima a poesia de Judith Teixeira da opção temática 

de Mário Sá-Carneiro, poeta por quem ela nutria grande admiração.  

 Também o mote narcísico desse texto remete ao texto florbeliano, embora aqui o 

narcisismo não seja uma autocontemplação a fim de encontrar a identidade perdida como o 

parece ser em Florbela, mas sim de reiterar uma identidade feminina cônscia de seu poder 

de sedução. 

      Enfim, tanto em Florbela Espanca como em Judith Teixeira, parece ser pela escrita 

do corpo - receptáculo como identificou Aristóteles ou mutilado como sugeriram Freud e 

Lacan - que essas mulheres romperam com o estigma de fragilidade e começaram a 

(ins)escrever seu protagonismo na história literária portuguesa, cujo apogeu acontece com a 

publicação de Novas Cartas Portuguesas, das “três Marias”,14 na década de 70.   

                                                 
 UNESP/Assis - Doutorado 
1 LE GOFF, 2011, p. 35. 
2 O termo é utilizado por Michelle Perrot em História das mulheres no Ocidente, v. 4. 
3 PERROT, 2008, p. 447. 
4 KLOBUCKA, 2009, p. 210-11 
5 Todas as referências aos poemas de Florbela Espanca foram retirados da edição organizada por 

Maria Lúcia Dal Farra, cuja referência completa está na bibliografia anexa. Por isso, consto apenas 
a paginação em que se encontram. 

6 O Manuscrito Trocando Olhares, considerado por Maria Lúcia Dal Farra a “nascente poética” de 
Florbela Espanca, foi primeiramente editado por Rui Guedes, no entanto, devido aos “acertos” 
feitos por ele, a pesquisadora, em 1994, reedita o livro corrigindo as falhas partir da 
microfilmagem dos originais vendidos por ele à Biblioteca Nacional de Lisboa. 

7 BUESCU, 1997, p. 101 
8 BARREIRA, 1994, p. 131 
9 Este verso encontra-se no soneto Ambiciosa, p. 234 
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10 CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A., 1998.  
11 Garay, 2001, p.66. 
12 CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A.1998, p. 257. 
13 GARAY, 2001, p.57 
14 As “três Marias” são Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa que, em 
1972, escreveram conjuntamente Novas cartas portuguesas, obra que assumiu um papel central na 
queda do regime ditatorial na época dirigido por Marcelo Caetano, pois, além de revelar ao mundo 
a existência de fortes situações discriminatórias em Portugal, relacionadas com a repressão ditatorial 
e com o poder do patriarcado católico, também colocou em evidência a condição da mulher 
portuguesa (casamento, maternidade, sexualidade feminina). 
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DOMINAR E SUBMETER 

A NARRATIVA BÍBLICA EM CAIM DE JOSÉ SARAMAGO 

 

Susana Rodrigues Cavalcanti van der Ploeg1 

 

 
“Deus não precisa do homem para nada, excepto para ser Deus. Cada homem que morre é 

uma morte de Deus. E quando o último homem morrer, Deus não ressuscitará.” 
(José Saramago, Cadernos de Lanzarote – Diário II (23 de Fevereiro, 1994). Lisboa: 

Caminho,1995, pp.57.) 
 

“Liberdade! 
Liberdade do homem sobre a terra,  

Ou debaixo da terra.  
Liberdade! 

O não inconformado que se diz  
A Deus, à tirania, à eternidade” 

(Miguel Torga, Flor da Liberdade) 
 

 

O ultimo romance de José Saramago, Caim, provocou no seu lançamento grandes 

polêmicas em torno do escritor e da temática do livro. Em Portugal. Saramago foi vítima 

de intensas críticas que partiram tanto da Igreja, como de seus próprios leitores. A crítica 

foi fragmentária e polêmica. Foram recortadas algumas frases do livro como “filho da puta 

como o senhor”, desvinculando e ignorando a totalidade do livro. O livro recebeu 

diferentes críticas jornalísticas, a maioria foram vagas por ser um livro recente e ainda sem 

análises aprofundadas. Alguns tentaram enquadrar o romance no gênero novelístico, outros 

consideraram este ultimo livro de Saramago como uma obra menor do autor. Saramago 

não precisou rebater as críticas, que, pela polêmica gerada e pelo alcance midiático, 

provocaram um surto de vendas, e já na primeira semana o livro ficou esgotado. Não foi a 

                                                           

1 Mestranda em Teoria da Literatura do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 

Federal de Pernambuco. 
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primeira vez que Saramago alcançou tão grande sucesso de vendas, também não foi a 

primeira polêmica gerada por seus escritos, no entanto esses fatores tendem a diminuir a 

qualidade e desviar o aspecto do conteúdo crítico do livro.  

Propomos neste estudo contextualizar a obra, expor a quem se dirige a crítica, e 

analisar a maneira particular de narrar, evidenciando as preocupações e os questionamentos 

do escritor. Tendo consciência de nosso papel como leitor ativo e interventor que devemos 

desempenhar na re-contrução dos sentidos, foram necessárias leituras complementares, 

tanto dos episódios bíblicos relatados, bem como de textos teóricos que nos permitirão 

expor José Saramago como um escritor de metaficções e, conseqüentemente, pós-

moderno. Neste estudo enquadramos o escritor José Saramago e, em particular, a sua 

última obra como pertencentes à poética do pós-modernismo. Linda Hutcheon, em seu 

livro Poética do pós-modernismo, aponta que o que caracterizaria o pós-modernismo é a 

metaficção historiográfica e compreende o pós-modernismo como “fundamentalmente 

contraditório, deliberadamente histórico e inevitavelmente político.” Saramago, se 

pensarmos em algumas obras tais como História do Cerco de Lisboa, O ano da morte de Ricardo 

Reis, Jangada de Pedra, O evangelho segundo Jesus Cristo e o seu ultimo livro Caim, é sem dúvidas 

um escritor-produtor de metaficções. É uma característica da literatura saramaguiana a 

apropriação de outros escritos sejam literários, históricos ou bíblicos, oficiais ou não 

oficiais, para compor um novo enredo. O autor subverte a narração ou a história conhecida 

por outra que também poderia ter acontecido. A sua literatura é a história do que poderia 

ter sido, transformando a seu modo os dados pré-concebidos e reconhecíveis de tal forma 

que o leitor participa de um jogo em que a verdade e a ficção se con-fundem. Como bem 

assinalou Conceição Madruga “A sua escrita é uma poética do saber que conduz a um novo 
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regime de verdade em que se perde a capacidade de distinção entre o próprio e o figurado e 

em que o José Saramago contrapõe à angústia e à dúvida a ironia e o jogo.” (MADRUGA, 

1998, p. 30). 

No livro Cultura pós-moderna: Introdução às teorias do contemporâneo de Steven Connor, o 

autor faz uma síntese dos principais teóricos do pós-modernismo, como Lyotard, Jameson 

e Baudrillard, contextualizando as obras e os vários seguimentos da cultura. Baseado nas 

teorias de Charles Newman, Ihab Hassan, Brian McHale e Linda Hutcheon, Steven 

Connor aponta algumas das características do pós-modernismo na literatura, as quais 

podemos encontrar no romance Caim, entre elas a desestruturação e ironia, a ontologia e a 

metaficção (que Linda Hutcheon aprofunda no seu livro Poética do Pós-Modernismo). Há que 

considerar também que o pós-modernismo é caracterizado como uma colcha ou manta de 

retalhos, isto é, se apropria de diferentes características das correntes literárias que o 

antecederam, mas como não podia deixar de ser, são traduzidas e reescritas com formas 

diferentes. Quanto a algumas tecnicas de narração, como, a polifonia narrativa, à fluidez 

genológica, à modelização paródica da história, os exercício metaficcionais, apesar de não 

haver ineditismo, com o post-modernismo foram utilizados sistematicamente de tal forma que 

alcançaram o estatuto de características integrantes dessa nova estética. 

José Saramago, que classificamos como um escritor pós-moderno, procura através 

dos relatos historiográficos ou bíblicos, uma reavaliação e um diálogo em relação ao 

passado a luz do presente. O autor português já demonstrou no seu livro O Evangelho 

segundo Jesus Cristo a necessidade de uma releitura bíblica, sem dogmatismos, mais crítica e 

mais humana. Em Caim, o autor retorna ao passado levando as personagens bíblicas a 

inquietações existenciais do homem do século XXI. Percebemos que a literatura de 
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Saramago é uma constante interrogação, retoma o passado em nome das inquietações e 

angústias do tempo presente.  

Como autor-narrador político em seus textos transparece a preocupação do viver 

conscientemente, agente da realidade reflete nas suas obras as próprias interrogações e 

posições existências e críticas seja reconstruindo o passado ou através de uma 

intertextualidade paródica. Reflete na produção literária a condição humana atual e de 

todos os tempos. É sabido que as reflexões existenciais, humanitárias e os questionamentos 

religiosos estão presentes como preocupação temática que permeia toda a sua extensa obra. 

Ateu e comunista, assumido, o escritor é manifestante contra as diversas formas de 

opressão e de abuso de poder, utilizando-se de símbolos e alegorias diversas. 

Tanto Caim como O evangelho segundo Jesus Cristo foram construídos como paródia de 

narrações da sagrada escritura. A paródia, etimologicamente, significa um canto paralelo, ou 

um contra canto, ela tanto se distancia do texto quanto a ele se assemelha. A paródia surge 

através de uma interpretação e da recriação, paralelamente, e implica ao mesmo tempo 

mudança e continuidade, formando um interessante jogo dialógico entre o texto base. A 

paródia é comumente conhecida pelo seu aspecto crítico e pelo seu efeito irônico em 

relação ao texto base. Linda Hutcheon tem a preocupação de reconceituar a paródia, ao 

perceber que essa prática torna-se recorrente no pós-modernismo. No seu estudo Poética do 

Pós-modernismo, a teórica afirma que “a importância da prática coletiva da paródia sugere 

uma redefinição da paródia como uma repetição com distância crítica que permite a 

indicação irônica da diferença no próprio âmago da semelhança.” Ainda segundo a autora, 

“O pós-modernismo é um empreendimento fundamentalmente contraditório: ao mesmo tempo, 
suas formas de arte (e sua teoria) usam e abusam, estabelecem e depois desestabilizam a convenção 
de maneira paródica.” (HUTCHEON, 1991, p. 43). 
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Para Afonso Romano de Sant’Anna “a freqüência com que aparecem textos parodísticos 

testemunha que a arte contemporânea se compraz num exercício de linguagem onde a 

linguagem se dobra sobre si mesma num jogo de espelhos.” (SANT’ANNA, 2003, p. 8).     

Saramago aproveita-se das elipses temporais, dos silêncios da narrativa para 

reconstruir a história e o passado, valendo-se principalmente, da própria história universal, 

de fatos e de textos não bíblicos. O questionamento a Deus é um questionamento 

descrente, é necessário deixar claro que o que se questiona é o poder, é o homem à imagem 

de um Deus autoritário, sacrificador, cruel, que despreza o outro e que é um obstáculo à 

justiça e a plena conquista da liberdade e autonomia humana. 

Caim renega a Deus e o confronta, é um revoltado. Através da uma ironia latente, 

Saramago põem Caim em diálogo direto e eterno com Deus. Os escritores pós-modernistas 

são caracterizados, segundo Ihab Hassan, “pela complexa interação entre desestruturação e 

recriação heróica” (CONNOR, 2000, p. 93) é o que encontramos em Caim em que se 

convertem os papéis bíblicos de Deus e Abel, respectivamente em vilão e herói. Neste 

escrito, em particular, ocorre um debate de oposições entre o criador e a criatura. No fim a 

criatura torna-se também um Deus, uma vez que é o único sobrevivente do mundo. Outra 

característica marcante de desestruturação é a fragmentação temporal em Caim. O herói 

torna-se um viandante, e o seu périplo espacial confunde-se com o temporal, ao avançar 

geograficamente Caim recua ou avança, temporalmente, nos relatos bíblicos. Saramago 

distorce e contorce a cronologia bíblica, Caim passa a participar e a interferir na vida de 

diversos personagens dos relatos bíblicos, como a de Abraão e Isac, a qual o próprio Caim 

torna-se o salvador da vida do filho que foi pedido como sacrifício, pois o anjo enviado por 

Deus chegou atrasado. 
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É com uma latente ironia que o narrador descreve os caminhos tecidos por Caim, 

desde o Monte Sinai, a Torre de Babel, a Sodoma e Gomorra, e a Arca de Noé. Caim, neste 

impressionante relato de Saramago, que matou a Abel por não poder matar ao Senhor, não 

se conforma com a idéia da onipotência de Deus “onde é que nasceu a peregrina idéia de 

que deus, só por ser deus, deva governar vida íntima dos seus crentes, estabelecendo regras, 

proibições, interditos e outras patranhas do mesmo calibre” (SARAMAGO, 2009, p. 166). 

Saramago suspende o tempo bíblico, para através das novas linhas tecidas realizar a sua 

crítica a religião, crítica esta que acaba por transfigurar-se numa crítica a instituições 

detentoras de poder e aniquiladoras da liberdade.          

Saramago utilizando inicialmente o episódio bíblico de Caim e Abel, para uma 

reconstrução crítica do antigo testamento, suspende a realidade da bíblia com a criação de 

um novo mundo que se mescla entre o real bíblico e a ficção literária, ocorrendo como em 

outros escritos seus a infiltração da história na literatura. Outra característica também pós-

moderna neste livro é justamente essa exploração pelos textos literários de sua própria 

natureza e condição de ficção. Para Linda Hutcheon “faz parte da postura pós-modernista 

de confrontar os paradoxos da representação fictícia/histórica, do particular/geral e do 

presente/passado” (HUTCHEON, 1991, p. 142), a autora aponta ainda que reescrever a 

ficção ou a história é revelá-la ao presente impedindo-a de ser conclusiva e teleológica. Esse 

tipo de romance acaba por fim de confundir e indefinir a ficção e a história. Uma das 

características da metaficção historiográfica é a contestação da história e das verdades da 

realidade e da ficção.  

Na metaficção historiográfica não há nenhuma pretensão de mimese 
simplista. Em vez disso, a ficção é apresentada como mais um entre os 
discursos pelos quais elaboramos nossas versões da realidade, e tanto a 
elaboração como sua necessidade são o que se enfatiza no romance pós-
modernista. (HUTCHEON, 1991, p. 142). 
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O pós-modernismo, desta forma, nos impele a repensar, questionar e criticar a 

construção da historiografia. E o romance metaficcional instala e indefine a linha de 

separação entre a ficção e a história. A teórica afirma ainda que a metaficção historiográfica 

restabelece uma espécie de projeto comunitário, reduzindo a distância temporal dos textos 

e da recepção do leitor, reescrevendo o passado dentro de um novo contexto. Esse novo 

contexto é perceptível em Caim através da própria linguagem que torna-se, por si só,  

referência ao mundo contemporâneo.  

Outro aspecto importante nesta obra são as interferências do narrador na história 

que não se exime de exprimir a sua opinião e que também ratifica a ficção narrada. Este 

narrador varia, segundo a tipologia de Norman Friedman, entre o narrador onisciente 

intruso e o modo dramático uma vez que os personagens estabelecem um diálogo e a 

narração é cortada. Em oposição à pretensão da realidade verdadeira dos escritores realistas 

do século XIX, Gustavo Bernardo afirma que “A metaficção é uma ficção que não esconde 

o que é, mantendo o leitor consciente de estar lendo um relato ficcional, e não um relato da 

própria verdade.” (BERNARDO, p. 42). O teórico do Livro da Metaficção problematiza a 

noção de realidade empírica e a busca inalcançável da literatura realista pela verdade através 

da verossimilhança, afirmando que a realidade é somente alcançada através da linguagem. 

Desta forma, o teórico questiona se a realidade já não seria uma ficção. Se assim supomos, 

toda literatura seria metaficcional já que por metaficção compreende-se uma ficção dentro 

da ficção.  

Segundo o modelo saussuriano a língua é apreendida como um contrato social, ou 

seja, tudo que apresentamos e recebemos por meio da linguagem é imbuído de valores 

culturais, sociais e políticos. Dito isto, é através da linguagem e do discurso que se 
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compreende e se constrói a realidade. A ficção literária produz a sua própria verdade 

dentro do pacto ficcional estabelecido entre nós, leitores do texto e o narrador. Dentro 

deste pacto nós, leitores, sabemos que o que estamos lendo é uma invenção do autor do 

texto, no entanto, ao mergulharmos na leitura aceitamos aquela realidade e não a 

questionamos. Como o próprio nome sugere, dado a etimologia da palavra, a ficção é um 

fingimento, um ato imaginário que se relaciona com a realidade. Segundo Wolfgang Iser o 

discurso ficcional da literatura é referencial, ou seja, se apropria da realidade, não para 

endossá-la, mas para colocá-la em questão. Pondo em suspensão o conceito oposicional de 

ficção versus realidade, coloca-se em xeque também a realidade dada como verdadeira do 

discurso histórico.   

Caim, como paródia bíblica, exige do leitor não apenas o reconhecimento dos 

textos bíblicos, mas também do tratamento recebido por esses textos através da ironia, 

num jogo de subjetividade e criatividade. Segundo Linda Hutcheon, a intertextualidade 

substitui o relacionamento autor-texto, por um relacionamento entre o leitor e o texto, que 

situa o lócus do sentido textual dentro da história do próprio discurso. Para a autora a 

função da paródia é a de sacralizar o passado e questioná-lo ao mesmo tempo.  

Desta forma, somos impelidos a repensar José Saramago como um escritor pós-

moderno que constrói um universo literário imaginário e paródico. Neste seu último livro, 

o escritor tece mais uma vez uma crítica paródica à Bíblia. Se no livro O Evangelho segundo 

Jesus Cristo o autor utiliza-se do Novo Testamento para reescrever a história de Jesus, em 

Caim, o autor percorre a história do Antigo Testamento, desde a criação, o Jardim do Édem 

até a Arca de Noé.  Com a leitura de Caim conseguimos desvendar a condição do Deus 

(des)humano. (Des)humano porque ao mesmo tempo em que se distancia se aproxima do 
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homem, seja na valorização das coisas ou na desvalorização do ser. Saramago aceita a idéia 

bíblica de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, dessa forma, está na condição 

do ser, o ter e o poder, a sua vocação em dominar e transformar o mundo. A crueldade de 

Deus seja no seu livro O evangelho segundo Jesus Cristo ou em Caim, é uma alegoria da 

crueldade humana. Homem que criou a Deus em sua imagem e semelhança, para assim 

poder dominar e subjugar os outros, seres e coisas se confundem.        

O livro inicia com o relato da criação de adão e eva no paraíso, pais de caim e abel 

(todos em minúscula). A subversão de Caim inicia já na epígrafe, trecho retirado da Epistola 

de São Paulo, Hebreus 11:4, ao escrever “Livro dos disparates” (em caixa alta) referindo-se 

a bíblia como o livro dos despropósitos, dos absurdos. Como sabemos Saramago 

considerava a bíblia como “um livro dos maus costumes”. Já nos é conhecido que o autor é 

um não crente, um ateu assumido, mas antes de tudo é um crítico e um conhecedor das 

Sagradas Escrituras e que viveu e foi educado sob bases cristãs. Para ler “Caim” é necessário 

ter um mínimo conhecimento das narrações bíblicas, para assim podermos perceber a 

paródia crítica e irônica que o autor nos conduzirá durante a leitura. É já na epigrafe do 

livro que Saramago deixa transparecer a ironia que irá permear, agudamente, todo o texto.   

O pecado, a culpa e o poder são os questionamentos do autor. A fluidez do texto e 

o tom jocoso de que se utiliza o autor, não deixa transparecer numa primeira leitura o 

cuidado da sua construção, da sua arquitetura. A (re)construção de Deus põe em xeque a 

sua onipotência e a sua capacidade de criação com perfeição. Deus é o criador supremo, no 

entanto, há outras forças que fogem ao seu controle, como o fato de Caim vagar entre os 

outros relatos bíblicos. Caim é o herói do romance, através dele, o primeiro homicida da 

história, Saramago dialoga com a história dando voz ao excluído por Deus e culpado pela 
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morte do irmão. Apropriando-se da história, o autor reconstrói o que foi esquecido ou que 

ficou implícito e excluso do relato original. O homem é representado como misericordioso, 

e Caim é a voz da humanidade questionadora e crítica que denuncia o horror e a crueldade 

em nome de um deus que nunca existiu. Deus torna-se um ser orgulhoso e rancoroso, que 

com o poder manipula a vida de todos, e que ironicamente, mantém apostas com o diabo.  
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POÉTICA DO ESPAÇO EM AGUSTINA BESSA-LUÍS 
 

                                                                                      

   Taise Teles Santana de Macedo

 

 
 

A casa foi vendida com todas as lembranças 
Todos os móveis todos os pesadelos 
Todos os pecados cometidos ou em via de cometer 
A casa foi vendida com seu bater de portas 
Com seu vento encanado sua vista do mundo 
Seus imponderáveis  
Por vinte, vinte contos. 

                                                                    Poema „Liquidação‟ - Carlos Drummond de Andrade 

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
  

A obra de Agustina Bessa-Luís marca o panorama português com um texto 

misterioso e enigmático. Algo de muito íntimo acomete a narrativa de A sibila, livro 

publicado pela romancista em 1954.  Com o desejo de evidenciar as tradições de Portugal e 

a valorização da propriedade rural, A sibila narra a história de uma família pertencente à 

aristocracia ab imo, isto é, ligada a terra, em fins do século XIX, 1850 e 1870, até meados do 

século XX, 1950, perpassando pela constituição da República em Portugal (1910). 

Calcada numa casa localizada numa vessada1, na fértil região do Norte de Portugal, 

o Entre Douro e Minho, a família de Quina, a grande sibila, atribuía à terra um valor 

simbólico e cultural. A casa da Vessada representa a antiga organização social agrária que, 

em A sibila, apresenta também um signo de esplendor e de decadência; um signo através do 

qual a narrativa retoma o passado longínquo. Tal como a casa do poema Liquidação de 

                                                 
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado 
Bahia (UNEB\Bolsista CAPES). Orientadora: Profª. Dr.ª Verbena Maria Rocha Cordeiro. 
 
1 Terra produtiva num vale. Na narrativa de A sibila, a vessada localiza-se na região do Entre Douro 
e Minho, em Portugal.  
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Drummond, a casa em Agustina é um lugar de memória por meio do qual os indivíduos 

revivem o passado; uma herança que não deve ser legada a um indivíduo qualquer por 

constituir-se em um objeto biográfico responsável por registrar a vida dos sujeitos. Dentro 

desse espaço, guardamos não apenas aspectos da materialidade, como também emoções, as 

lembranças, as subjetividades. 

Como sugere Bosi (1979), os sujeitos transpõem afetividades a objetos e atitudes, 

tais como casa, móveis, roupas, maneiras de se comportar e agir. Daí o inútil trabalho de 

desapego e a dificuldade em se desfazer desses elementos. 

Temos com a casa e com a paisagem que a rodeia a comunicação 
silenciosa que marca nossas relações mais profundas. As coisas nos 
falam, sim, e por que exigir palavras de uma comunhão tão perfeita? Não 
só em nossa sociedade dividimos as coisas em objeto de consumo e 
relíquias de família. [...]. Essas propriedades são sagradas, não se vendem, 
nem são cedidas, e a família jamais se desfaria delas a não ser com grande 
desgosto. (BOSI, 1979, p. 361).  

  

Assim, a propriedade em A sibila caracteriza a identidade das gerações de mulheres 

que viveram dentro do lar; um espaço que simboliza o nascimento, a ascensão e o declínio. 

O local que agregou os membros de uma família há de nos contar como foram essas 

pessoas. Diante de tal relevância,  

a  casa da Vessada, com seus campos, as suas presas e o seu montado, e 
que tinham sido pertença de mais de dez gerações dum mesmo ramo, 
caberia ao mais nefasto inimigo da sua propriedade, se ele fosse o 
competente herdeiro e o continuador. (BESSA-LUÍS, 1982, p. 210). 

 

Ao envolver-se por esse ambiente, Agustina Bessa-Luís promove uma viagem pela 

imagética portuguesa do ficar/ partir, do enraizar/desenraizar, do interior/exterior; uma 

viagem que demonstra a importância histórica e cultural da terra na tradição lusitana. Desde 

As Grandes Navegações, a missão dos portugueses de aventura-se por caminhos 
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desconhecidos transparece o desejo de encontrar novos espaços e entrepostos comerciais 

que representassem o poderio econômico na Nação em construção.  

De acordo com o historiador Charles Boxer (2002, p. 28), apesar de ser considerada 

uma nação predominantemente marítima, “isso não significa todavia que os portugueses 

fossem uma raça de aventureiros homens do mar mais do que camponeses ligados à terra”. 

Compreendemos, assim, que Agustina Bessa-Luís traz a possibilidade de visualizarmos o 

Portugal agrário, rural; outra parte da Nação lusitana cujos cuidados com as grandes 

propriedades e os latifúndios se contrapunham ao excêntrico nomadismo dos viajantes e 

aventureiros marítimos. 

Tal como em 1500 com a partida dos portugueses via mar, proponho-me, nesse 

artigo, trilhar caminhos que problematizem o espaço em A sibila ambientando no interior 

de Portugal, numa velha casa fincada numa vessada, local de insurgência de uma natureza 

selvagem, de montanhas, de celeiros. O espaço parace se fundir ao tempo; um tempo 

cíclico em conjunção com a natureza reveladora. 

Dentro da casa da Vessada, a memória assume um papel centralizador, vez que o 

passado e o recontar das histórias das gerações de mulheres são o cerne do romance 

agustiniano. Ao iniciar a narrativa com o olhar de Germa, percebemos como a casa 

consumida pelo incêndio em 1870 é o espaço o qual agrega valores de nascimento 

(evocando a casa da infância), de intimidade/ proteção, de desconforto/ não- 

pertencimento (para os homens da família de Quina), de declínio. 

 

 Há uma data na varanda nesta sala  disse Germana   que lembra 
a época em que a casa se reconstruiu. Um incêndio pelas alturas de 1870, 
reduziu a cinzas toda a estrutura primitiva. Mas a quinta é exatamente a 
mesma, com a mesma vessada, o mesmo montado, aforados è Coroa há 
mais de dois séculos e que têm permanecido na sucessão directa da 
mesma família de lavradores. (BESSA- LUÍS, 2000, p. 7) 
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Com essas palavras abre-se a narrativa. A imagem do fogo evoca duas ideias 

contraditórias: uma de negatividade e outra de positividade. Na noção de negatividade, o 

fogo obscurece e queima, degenera e transforma tudo em cinzas. Simultaneamente, as 

chamas do fogo purificam e iluminam. Assim, é símbolo, ao mesmo tempo, de purificação 

e de regeneração. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2009) 

Observamos que o espaço da casa associa-se ao da terra, sublinhado pela expressão 

“família de lavradores”. A construção das relações sociais nessa “família de lavradores” 

perpassa pelo confronto de dois mundos distintos: o feminino e o masculino. O espaço, 

assim, assume graus de sociabilidade em que mulheres permanecem no interior do lar, 

enquanto os homens frívolos, afeitos a jogos de azar e ao prazer mundano vivem à margem 

desse recinto. 

“É possível ser sem estar?” (SANTOS, 2001, p. 67). Apropriando-se dessa 

indagação, acreditamos que em A sibila o espaço alcança um grau de importância na 

dinâmica narrativa, visto que é na casa que as relações se estabelecem, podendo analisá-lo 

sob aspectos culturais, sociais, históricos e afetivos. As personagens existem porque 

ocupam um lugar na narrativa. Quina, por exemplo, é representada como a própria casa, 

dada a sua relevância no clã familiar.  

Dessa maneira, porém, não intentamos descrever analiticamente a casa em sua 

arquitetura ou descrever apenas os espaços percorridos pelas personagens. Exploraremos, 

assim, como o espaço da casa remete a certos valores perceptíveis nas relações 

estabelecidas com os sujeitos ficcionais já delineados acima, e, de que maneira, a literatura é 

capaz de fazer uso daquilo que, em certo contexto cultural, é identificado como a casa. 
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1 ESPAÇO COMUNICANTE: A CASA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

A análise do espaço que aqui se realiza se apropria do conceito utilizado por 

Bachelard (1993), a topoanálise. Segundo esse filósofo, a topoanálise “seria então o estudo 

psicológico sistemático dos locais de nossa vida íntima”. (BACHELARD, 1993, p. 28). 

Conceito que pode ser ampliado para além do aspecto psicológico, o espaço nesse artigo 

será abordado através das interferências culturais, sociológicas e históricas. De acordo com 

Borges Filho (2007), “a topoanálise abrange também a vida social e todas as relações do 

espaço com a personagem seja no âmbito cultural ou natural. 

Em A sibila, há a presença de várias casas. A casa da Vessada, do Freixo, de 

Morouços, de Água - Levada e a propriedade de Folgozinho formalizam espaços 

comunicantes por meio dos quais os sujeitos estabelecem relações de 

distanciamento/proximidade. Na dinâmica da narrativa, evidenciamos que os homens da 

casa da Vessada não possuíam o ímpeto para o trabalho, nem para o crescimento 

econômico da propriedade familiar. Os filhos da união matrimonial entre Maria e 

Francisco, Abílio, Abel e João, “cresciam e mostravam um gosto de mandria, de frívolos 

costumes, de prazeres”. (BESSA-LUÍS, 2000, p. 52) 

Já as mulheres filhas desse mesmo casal, Estina e Quina, “viam-se a braços com 

toda a responsabilidade”. (BESSA-LUÍS, 2000, p. 53). Responsabilidade de cuidar da 

lavoura, de negociar madeira, de manter o orçamento equilibrado. A narradora de A sibila, 

em um tom irônico e crítico, esboça o real significado dos rapazes para a família de Maria e 

Francisco: “os homens tinham sido sempre fatais para a casa da Vessada”. (BESSA- LUÍS, 

2000, p. 53). 
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Essa relação dicotômica entre homem e mulher na casa da Vessada nos revela 

como os sujeitos ficcionais se relacionavam com o espaço, mostrando as manifestações 

afetivas e culturais com as quais cada um disseminava nesse local. Todavia, não queremos 

afirmar que há uma naturalização para que as mulheres desempenhem o papel de donas do 

lar; a própria narrativa desconstrói essa visão, já que o espaço da casa em A sibila é 

eminentemente mnemônico do ponto de vista de que era ofício das mulheres  narrar as 

histórias. Como narradoras de suas vivências, era estratégico, portanto, que coubesse à 

mulher a função de desvendamento do passado tendo a casa como o cenário desagregador 

de todas essas lembranças. 

É na figura de Quina, filha mais nova de Maria e Francisco, que se concentra a 

história das mulheres da Vessada. Em linhas gerais, com o nascimento dessa sibila, a grande 

sibila do romance, “a casa ficou entregue nas mãos de Quina, e ela foi considerada senhora 

absoluta dentro daquele pequeno reino de campos, moinhos, bandos de galinhas minorcas, 

cachorros [...]”. (BESSA- LUÍS, 2000, p. 56) 

Essa relação entre a casa e Quina pode ser denominada por topopatia. De acordo 

com Borges Filho (2007), a topopatia delineia um elo sentimental estabelecido entre 

personagem e espaço, podendo haver uma relação afetiva, a topofilia, e uma negativa, a 

topofobia. Relação também já retratada por Bachelard (1993), a interação entre personagem 

e espaço pode ser tão grande ao ponto da natureza expressar uma profunda vinculação e 

intimidade com os acontecimentos da casa. 

Numa passagem do romance em que Quina está prestes a adoecer, a natureza 

parece antecipar por meio das aves e da formação de nuvens uma situação de mistério, de 

prelúdio, de dores e de mortes: 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2743 

 

Os mochos piavam no monte, que era como um paredão onde 
quebravam todos os sons. Pelas portas de vidro, da varanda, viam-se as 
nuvens prateadas, como vagas, e a luz esverdeada, que parecia deslocar-
se pelo firmamento velozmente, velozmente. (BESSA- LUÍS, 2000, p. 
44) 

 

Em outra cena, Quina pressente a sua morte. A natureza e o estado de espírito 

dessa personagem se refletem também na casa: 

A casa da Vessada, com sua grande eira clara e nela ovalado nas medas, 
com as suas velhas varandas e pináculos de barro nas esquinas do 
telhado, estava escura, sem um pingo de luz a tremer para lá das vidraças 
salpicadas de azul. Pela primeira vez, Quina via aquela casa fechada e 
vazia, como amarrotada entre a treva e já feita ruína, recordação e 
passado. (BESSA-LUÍS, 2000, p. 187). 

 

A espacialização aparece, assim, subjetiva com a presença de gradientes sensoriais 

indicadores da cor, do cheiro e da visão entre sujeito ficcional e espaço. Observamos como 

os sentidos da personagem atuam com relação ao lar. Nas duas situações citadas 

anteriormente, as cenas de prelúdio, de doença e de morte revelam cores escuras e um 

ambiente misterioso com o piar das aves. A imagem da casa “fechada e vazia” instaura o 

cenário de introspecção e hermetismo que a própria Quina passava naquele momento de 

solidão e de dor.  

Como assegurou Lins (1976, p. 92): 

Não deve o estudioso do espaço, na obra de ficção, ater-se apenas à sua 
visualidade, mas observar em que proporção os demais sentidos 
interferem. Qualquer que sejam os seus limites, um lugar tende a adquirir 
o nosso espírito mais corpo na medida que evoca sensações. 

 

Era o mês de agosto e um inverno rigoroso. Quina, acometida por uma síncope 

grave, aos poucos, começava a tomar as rédeas da família. É importante observar que a 

imagem da casa como um local próspero aglutinador de condições favoráveis para o 

crescimento da economia familiar é dependente do estado físico e espiritual de Quina. Ao 
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passo que Quina se emancipava, a casa também prosperava, e a noção de topopatia aqui se 

explicita ainda mais: 

Eis aqui a senhora Joaquina Augusta, da casa da Vessada, a quem o seu 
acréscimo de propriedades e riquezas em rendosos dinheiros conferia já 
o título de dona. [...]. Estava ela no apogeu das suas faculdades de 
administradora, de discernimento e de vivacidade. (BESSA- LUÍS, 2000, 
p. 136) 

 

Assim, só compreendemos Quina à medida que visualizamos o espaço, que a 

localizamos dentro das relações estabelecidas no interior e no exterior da casa. A história de 

Quina é a própria história da casa da Vessada.  

A casa da Vessada prosperava sempre. [...] Era, no fim de contas, Quina 
que subia, que se emancipava, que, segundo o dizer respeitoso dos do 
lugar, <<fazia casa>>. Nas rendas dos irmãos, ela subtraía habilmente a 
comissão devida às suas responsabilidades e fadigas na administração 
delas. (BESSA-LUÍS, 2000, p. 88) 

 

Através da biografia dessa personagem, evidenciamos aspectos culturais do interior 

de Portugal, tais como a culinária, a educação dada aos mais novos, os hábitos familiares, as 

práticas religiosas, a relação que as casas estabeleciam com as outras mais próximas, as 

amizades e as maledicências, dentre outros. Na cena descrita abaixo, vemos como a casa se 

enchia durante a notícia de alguma morte com a vinda de parentes e amigos, os 

preparativos para o acolhimento e o velório do morto, os rituais fúnebres, a presença de 

comidas e bebidas, demonstrando como nos lares rurais a morte era um evento de 

destaque: 

A casa estava repleta de vizinhos e de parentes a quem era preciso 
cotejar, indagar dos seus filhos, das suas alianças, dos seus negócios, 
infortúnios e venturas. No lar, ferviam constantemente as cafeteiras, 
onde se lançavam brasas para que a borra assentasse e a bebida 
escorresse límpida; o pão de trigo, a aguardente, a jeropiga, eram francos 
para toda a gente, e os homens, encostados aos umbrais, cortavam com 
os canivetes pequenas talhadas de rosca, que mastigavam lentamente, 
enquanto falavam, com essa concisão de movimentos que têm os 
camponeses a quem a terra não pede argumentos, nem o tempo lhes 
contesta o pensamento. (BESSA- LUÍS, 2000, p. 110) 
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Baú de recordações, de reconstruções do passado, de ambientações e de vivências, 

a casa da Vessada pode ser considerada o motor da memória. É pela memória de Germa, 

sobrinha de Quina, que a história da família de Francisco e Maria vai ser ressignificada e 

revivida. 

Sentada na varanda da casa da Vessada, propriedade que acabara de herdar, Germa 

evoca a memória de Quina: 

Era Setembro, e a casa, temporariamente habitada expulsava o seu 
caráter de abandono e de ruína, com aquele calor de vozes e de passos 
que amarrotam folhelhos amontoados em todos os sobrados. O tempo 
estava morno, impregnado dessa quietude de natureza exaurida que se 
encontra num baque ondulante de folha ou na água que corre 
inutilmente pela terra eriçada de canas donde a bandeira do milho foi 
cortada. Desde a morte de Quina, nunca mais a casa tivera aquela 
emanação de mistério grotesco e ingênuo; e Germa não encontrava mais 
sabor nos serões ao borralho, mexendo as achas, fazendo rodinhas de 
fogo- preso com o atiçador esbraseado, ou catando nos escanos o rapa 
do Natal, em cujas fazes as letras tinham sido desenhadas com tinta 
venenosa de bagoinhas. Ah, Quina, tão estranha, difícil, mas que não era 
possível recordar sem uma saudade ansiada, quem fora ela?(BESSA-
LUÍS, 2000, p. 9) 

 

 Observamos a imagem através da qual Germa relembra Quina: “os serões ao 

borralho”. Essas reuniões ocorriam na parte externa da casa, próximos à cozinha, um local 

de convívio onde se encontra o cenário das histórias e do gosto pela oralidade.  Novamente 

vemos o fogo, representando a própria memória que permanece viva, queimando. Essa 

imagem das mulheres ao redor do fogo remete ao tema das histórias narradas por mulheres 

de longa experiência, a voz do saber. Em diversas passagens de A sibila essa cena será 

retomada: 

[...]  E que mestras tão sábias aquelas duas mulheres, como os seus ditos 
saíam com um perfume de epigrama grego desses decerto que os poetas 
vagabundos e os filósofos errantes comunicavam à beira do caminho, 
enquanto sacudiam a areia das suas sandálias, ou riscavam no pó, com a 
ponta do cajado, um verso cuja força imortal entregavam ao vento!Nada 
mais gato a Germa do que ouvi-las, apanhá-las sentadas, entregues a um 
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fazer doméstico mais repousado, e sempre dispostas ao comentário 
gracioso, a história sem rebuços, a crítica humorística e cheia de fel, o 
facto que se transmite dum antepassado, e aquele intrincado joguetear 
com famílias, destinos, gerações que se entrecruzam, se perdem e 
ressurgem como essas raízes subterrâneas que parecem esgotar-se e 
morrer, para, mais além, despontarem e prosseguirem em enflorações de 
vida. Toda a freguesia, com suas casas, seus campos e suas gentes, e as 
origens deles, e também todos os seus pensamentos e movimentos 
todos, passavam naquela lareira onde os gatos se chamuscavam no fogo, 
e a pequena Germa, como também Estina, fazia círculos esbraseados no 
ar, girando o atiçador. (BESSA- LUÍS, 2000, p. 103-104) 
 

Nessa cena, Germa posiciona-se como a mais nova da família, como uma aprendiz 

diante das figuras mais sólidas, genealogicamente, sua avó Maria e sua tia Quina. Como 

“mestras tão sábias”, Maria e Quina representavam as raízes da casa da Vessada ligadas a 

terra e à natureza.  A profundidade evocada pela imagem da casa da infância em Germa a 

leva aos tempos da infância, momento de convivência com os costumes do campo, com 

essas mulheres sábias da vessada. Porém, não importa para Germa relembrar-se de uma 

totalidade dos fatos da vida de Quina, mas apenas dos eventos mais significativos e 

marcantes. A memória, assim, é a mãe da inspiração, e Germa, por conseguinte, a 

Mnemósine reveladora de um passado presentificado.  

“Sem a casa, o homem seria um ser disperso”. (BACHELARD, 1993, p. 27). É 

nessa busca de encontrar as identidades de outrora e a sua própria identidade que Germa 

retoma o passado de Quina. Sabendo do mistério que rondava Quina, Germa tenta 

encontrar respostas para a pergunta “Quem fora ela?”. Através da retomada das histórias 

contadas nos serões entre tias e avós, Germa reconstrói os vários pedaços fragmentados 

desse retrato por meio do qual a imagem de Quina se refaz.  

 Assim, espaço e tempo em A sibila não podem ser dissociados. A narrativa 

apresenta o fluir lento de um tempo da natureza e da terra que divergem das narrativas 

mais modernas cujo tempo é dinâmico, efêmero, passageiro. Desde o início, vemos como o 
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tempo na casa da Vessada é paciente; um tempo que transcorre de acordo com as estações 

do ano, com os afazeres domésticos femininos, com o tecer, o fiar, o bordar, o nascer, o 

morrer, com a necessidade de reconstituição da imagem de Quina.  A seguir, evidenciamos 

a cena da morte de Maria e a passagem do tempo em que o tecer e o fiar parecem trazer 

sinais de uma espera que se findava: 

Maria morreu. Foi numa Primavera, e ela tinha passado a estação 
anterior fiando inalteravelmente à lareira, com uma gravidade doce e 
automática. Da mulher bela que ela tinha sido, nada restava já; mas a 
velhice trouxe-lhe uma patina característica e não menos encantadora, 
com os seus bandos amarelados, como que manchados pelo fumo, e as 
rugas, cuja disposição no rosto e nas mãos lhe criava uma harmonia nova 
e comovente. (BESSA-LUÍS, 2000, p. 108) 

 

Consideraremos, portanto, a casa da Vessada como um “lugar de memória”. 

Expressão cunhada pelo historiador francês Pierre Nora (1993), lugares de memória são 

construções emblemáticas da modernidade arquivos, museus, datas comemorativas, 

dentre outras  cuja função é “prender”, resguardar e fixar a memória que já não existe 

mais nos tempos de globalização. A casa, portanto, pode se constituir em um local o qual 

driblava a efemeridade do tempo moderno, fixando as histórias passadas em Germa e nas 

lembranças evocadas dos seus parentes mais distantes.  

 
Eis Germa, que, embalando-se na velha cadeira de balanço, pensa e 
pressente, sabendo-se atual relicário desse terrível, extenuante legado de 
aspiração humana. Nas suas veias, estão todos os infinitos estados do 
passado, no seu cérebro condensaram-se muitas e muitas experiências 
que não viveu, as negações e afirmações ocupam vastos espaços da sua 
alma. [...]. (BESSA- LUÍS, 2000, p. 233). 

  

O balançar na velha cadeira significa repetir uma ação realizada tantas vezes por sua 

tia Quina. Observe-se que o narrador ainda salienta que nem tudo Germa vivenciou, nem 

todas as experiências foram reservadas ao convívio direto com as gerações de mulheres da 

Vessada. Muito do que Germa se relembrava naquele instante foi narrado por seus 
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familiares e, no presente dessa personagem, o passado era ressignificado para se revelar 

melhor compreendido. 

Ao atar o passado e o presente, Germa traduzia a voz de Quina tal como uma 

sibila. Apesar de seu tempo presente soar nebuloso e obscuro, Germa tentava esclarecer o 

passado misterioso de Quina, bem como constituir a história e a genealogia da casa. 

 
[...] Talvez ela fique de fato imóvel no seu constante, lento e ou 
vertiginoso baloiçar, na casa que fortuitamente habita, e a sua história que 
hermeticamente fechada no círculo de aspirações que não conseguiu 
detalhar e cumprir, porque aconteceu ser cedo ou ser tarde, porque não 
se compreende ou não se crê o bastante, porque se deseja demasiado e 
isto é todo o destino, porque... porque... (BESSA-LUÍS, 2000, p. 252).  

 

A finalização da história com a conjunção explicativa “porque”, nos remete a uma 

ideia de um sujeito que está em construção, incompleto e fragmentado que necessita de 

explicações maiores sobre a sua existência. É isto que acomete a Germa: reconhecer-se 

como pertencente a uma tradição que está em ruínas, ao mesmo tempo em que os 

momentos são outros, os valores também. Como, então, costurar as temporalidades de um 

ser em um movimento dialético que perfaz um vaivém de contradições? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar A sibila, intentamos mostrar como o estudo do espaço também pode 

ser explorado pelos Estudos Literários. A abordagem que se procedeu destacou os valores 

simbólicos, imaginários e sociais que impregnam a representação do espaço no texto 

literário. Assim, visualizamos como espaço e personagens se imbricam, revelando as 

interfaces dos sujeitos ficcionais e suas percepções sobre o lugar habitado. Dessa maneira, a 
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casa da Vessada é uma das maneiras de interpretar o Portugal rural e o contemporâneo, 

num processo que envolve memória, história e tradição. 
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DO GÊNESIS AO APOCALIPSE:  

PALAVRAS DE GLÓRIA E INGLÓRIOS SILÊNCIOS DE UM IMPÉRIO 

 
 

Tatiana Prevedello1 

 

A arte é tudo porque só ela tem a duração - e 
tudo o resto é nada! As sociedades, os 
impérios são varridos da terra, com os seus 
costumes, as suas glórias, as suas riquezas: e se 
não passam da memória fugitiva dos homens, 
se ainda para eles se voltam piedosamente às 
curiosidades, é porque deles ficou algum 
vestígio de Arte, a coluna tombada dum 
palácio, ou quatro versos num pergaminho(...). 
A arte é tudo - tudo o resto é nada (...).i 

 

 
 

1 A FUNDAÇÃO DO PODER PELA PALAVRA: “DEUS QUER, O HOMEM 

SONHA, A OBRA NASCE” 

 

“Benedictus Dominus Deus noster qui dedit nobis signum.”ii A invocação que se 

apresenta como epígrafe geral de Mensagem nos remete, de imediato, à perspectiva bíblica 

apresentada no Livro do Gênesis, e reinterpretada por Walter Benjaminiii, para quem a 

designação mágica da linguagem sugere a sua infinitude. O propósito da epígrafe pessoana 

intenta assinalar que os eventos da história na nação portuguesa se instauram como um 

signo, ou sinal, da vontade de Deus. O poeta, ou o artífice literário, medeia o surgimento 

de significados aos nomes, por ele eleitos, e eventos metamorfoseados em sua obra poética, 

interseccionados à história de Portugal, a qual se apresenta como se fosse “divinamente” 

conduzida. Existe, ainda, um nuance de sentido que a epígrafe de referência sugere: 

                                                 
1 Doutoranda em Literaturas Portuguesa e Luso-Africanas, do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. E-mail: 
t_prevedello@hotmail.com 
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rendam-se graças ao Bendito Deus Nosso Senhor por ter dado aos portugueses o signo que 

o poeta, um demiurgo iluminado, desvelou. 

Camões, em sua épica inspirada no modelo clássico, conforma o evento 

protagonizado por Vasco da Gama em alicerce da nação portuguesa do final do século XV 

e início do século XVI. Sua obra instaura-se como um marco da literatura, motivo de 

inspiração e louvor para incontáveis gerações. Eça de Queirós principia de um foco 

racional-naturalista da sociedade portuguesa do século IXX. Por meio de um processo que 

envolve a recriação de elementos que estavam transecularmente presentes no universo 

cultural português, este autor produziu as suas principais obras. Fernando Pessoa, já bem 

distante dos tempos gloriosos que permitiram a criação do épico camoniano, não se retraiu 

diante a esse fato e busca uma reapropriação dos traços culturais que haviam possibilitado 

o surgimento da mítica imperial portuguesa, envolvendo os símbolos sagrados, a Cruz e a 

Espada, o reino imaginário da cultura ibérica. Por conseguinte, “dos mares antes nunca 

navegados”iv, de Camões, aos “grossos tomos nunca de antes visitados”v, da personagem 

de Eça de Queirós, um dos poemas que melhor tipificam a história sob o viés divino, 

dramatizado poeticamente por Pessoa, é “O Conde D. Henrique”, que tem como referente 

aquele que recebera como prêmio o Condado Portucalensevi: 

 

Todo começo é involuntário. 
Deus é o agente. 
O herói a si assiste, vário 
E inconsciente. 
 
À espada em tuas mãos achada 
Teu olhar desce. 
“Que farei eu com esta espada?” 
 
Ergueste-a, e fez-se. 
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A “vontade divina” é quem conduz o destino, braço do conde fundador de 

Portugal. Como já prenunciado na epígrafe de Mensagem, o “eu” poético faz emergir um 

signo de um destino superior e conjuga o emaranhado de forças sociais e hostes feudais, 

existentes no local onde o frágil condado tenta se firmar. No desenvolvimento de sua 

epopéia dramática, teologizada por vontade superior, o poeta, em outras composições de 

Mensagem, atribui nomes adjetivadores da marcha de Portugal rumo ao futuro de glórias.  

Nessa perspectiva, a respeito do que Benjaminvii defende em seu texto A tarefa do 

tradutor, poderia se afirmar que a tradução de uma obra transcende a ação comunicativa. A 

tradução também pode ser entendida como transmutação e o que se transmuta no trabalho 

do tradutor em uma (re)criação é a impossibilidade de ele reproduzir ou reencontrar, no 

seu universo linguístico-cultural, as condições específicas que resultaram nos signos e 

símbolos presentes no trabalho traduzido. Frente a esse obstáculo que se impõe em sua 

tarefa, o tradutor apresenta a tendência de transmutar o signo no símbolo, o que o conduz 

a atingir a traduzibilidade. 

A emblemática composição de Mensagem, surgida pela primeira vez em forma de um 

livro, no ano que antecede a morte de Fernando Pessoa, teve muitos dos poemas que a 

constituia várias vezes reescritos, com sucessivas reapropriações e transmutações de traços 

legados pelo passado português. Por este ângulo, os poemas de Mensagem também podem 

ser apreendidos como um palimpsesto, no qual outros textos estão submetidos. 

Dividido em três partes, “Brasão”, “Mar Português” e “O Encoberto”, a 

composição pessoana encerra um total de quarenta e quatro poemas que configuram um 

emblema, uma vez que o poeta busca recriar, pela junção de elementos culturais, 

transecular e transtextualmente um ente: Portugal. Os poemas que integram Mensagem, 

escritos no decorrer de mais de uma década, encadeiam, revestidos por uma aura mítica, a 
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trajetória da nação portuguesa, da suposta resistência dos habitantes da Lusitânia às ataques 

da Roma Imperial até o final do século XVI, perído em que Dom Sebastião desaparece nos 

areais no norte da África. A suposta morte do soberano gera, no decorrer de dois séculos, o 

mito vindouro do Encoberto, do Desejado, o qual retornaria para elevar a cultura portuguesa 

sobre todas as demais, como jamais ocorrera em qualquer período anterior. 

 

2 A EDIFICAÇÃO DO REINO À IMAGEM E SEMELHANÇA: “O IMPÉRIO 

POR DEUS MESMO VISTO” 

 

A gênese que se constrói entre os nomes representativos, nas epopéias de Camões e 

Fernando Pessoa, e os supostos eventos protagonizados estão, todavia, distantes daqueles 

que se mostram quando os mesmos agentes ou fatos são transmudados no texto de Eça de 

Queirós. A origem de Portugal, em A ilustre casa de Ramires, é vil, episódica e em nada 

guiada por superiores forças imbatíveis. A mais incisiva interlocução que se estabelece na 

narrativa queirosiana com a origem de Portugal é a novela histórica escrita pelo 

protagonista, Gonçalo Mendes Ramires. O Fidalgo da Torre dedicava-se à escrita de A torre 

de Dom Ramires, obra que deveria ressuscitar na geração finissecular portuguesa o orgulho, a 

honra e a bravura dos heróis portugueses do medievo, os “seres-raízes” da nação que se 

tornaria a protagonista da primeira fase da expansão marítima.  

O texto de Mensagem, em oposição à Ilustre casa de Ramires, não mostra “vozes” 

relativizadoras do período de glórias de Portugal e da contribuição ibérica para a 

emergência de um dos antecessores do futuro “espírito civilizacional europeu”. A História 

de Portugal é narrada por meio da reescrita de agentes históricos do passado. História que, 

por um incidente, desviada do seu curso de glórias, as quais se encaminhavam para o 
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estabelecimento do Império, em que a cultura para sempre se soprepusesse, tendo como 

referente, via faculdade mimética, a imagem e semelhança do Reino de Deus. 

Quando tomamos estes termos e os contrapomos a alguns elementos de A Ilustre 

casa de Ramires, algumas coinidências apresentam-se como incontornáveis. Na obra de Eça 

de Queirós, o passado de glórias portuguesas é personificado nos Ramires de então, até 

Alcácer Quibir. Os ascendentes de Gonçalo Mendes Ramires, protagonista da mesma obra, 

decaem após 1580, dois anos após o desaparecimento de Dom Sebastião e que marca o 

início da dominação da Espanha sobre Portugal. Se a história de Queirós não termina com 

uma evocação pelo retorno do soberano desaparecido, ela se fecha com a espera de um 

outro retornado à pátria, o mesmo Gonçalo, personagem composta por intermédio de 

inúmeros rearranjos de traços culturais que, na Mensagem de Pessoa, são ungidos sob a 

forma de um destino de glória portugueses que resta por cumprir.  

Entretanto, sob os entes pessoanos que consubstanciam Portugal, não são 

subscritos elementos que possam relativizar seus efeitos, ou daqueles que os precederam, 

os agentes históricos que servem como o principal motivo para as elaborações de Pessoa. E 

o Portugal dos versos do último poema de Mensagem, que coincidentemente leva o nome de 

Nevoeiro, assim se apresenta: “Este fulgor baço da terra/ (...) Brilho sem luz e sem arder,/ 

Como o que o fogo-fátuo encerra.”viii 

 

3 SOBRE RUÍNAS E ESCOMBROS, O SILÊNCIO E A ESPERA 

APOCALIPTÍCA: “QUANDO VIRÁS O ENCOBERTO” 

 

É perceptíveis, pelo menos na última parte do livro-poema de Fernando Pessoa, O 

encoberto, um sujeito poético que fala de um locus de desalento, tristeza e perda, possíveis de 

serem associados aos sucedâneos de Alcácer Quibir. Essa atmosfera de luto e melancoliaix 
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também ressoa nos verso de Vasco Mouzinho de Quebedo e Castelo Branco, Afonso 

Africanox: 

Mas quem pudera pôr freio à virtude? 
Quem reprimir um ânimo valente? 
Para que inda em tais lástimas se ajude 
De condições, que o brio não consente; 
Não é bastante a morte a que se mude 
Sebastião de si mesmo, e de repente 
Com furor represado se abalança 
Onde o reino acabou sua esperança. 
 
Tal o calor do Sol foi levantado 
Lá na parte o vapor mais alta e fria 
Onde se esteve em nuvens engrossado 
E dentro a exaltação se densa e cria, 
Logo se vai em pedra conglobando 
Rompendo a região desse ar vazia 
Nas íntimas entranhas da alta serra 
(Assombrando o contorno) ali se enterra. 
 
Campo de Alcácer, nunca em ti se veja 
Primavera gentil, mas seco Estio (...) 

 

Instaura-se o duelo entre Eros e Thanatos e morte se faz presente, em cada passo, 

em direção à vidaxi. Ser destino interrompido e o que resta por cumprir a profecia de O 

Quinto Império. Dom Sebastião é um símbolo que atravessa Mensagem de sua primeira à 

terceira parte. Em “Brasão”, ele é a quinta das Quinas, subentitulado Rei de Portugal. Na 

segunda parte, “Mar Português”, ressurge o mesmo soberano e o poeta embarca na sua 

“Última Nau”. E, neste ponto, ao invés de retomá-lo no campo de combate, onde Sebastão 

havia caído, o sujeito poético prefere encená-lo em sua partida, na última nau, para um 

destino (in)descoberto. O poeta entrelaça aos fios de sua composição às lendas que, 

durante muito tempo após a morde de El-Rei, afirmavam que Dom Sebastião havia 

sobrevivido à batalha e se ocultado em uma ilha desconhecida. 

Na terceira parte de Mensagem, “O Encoberto”, iniciada com um poema que tem 

como título o nome do mesmo monarca português, “Dom Sebastião”, o sujeito poético, 
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pela reapropriação de fragmentos de sentido, signos persistentes no ambiente sociocultural 

português: o messianismo à maneira portuguesa, criado em torno do último soberano de 

Avis; a sempre retomada, idéia de um Quinto Império, cuja nau capitânia seria comandada 

por Dom Sebastião; sobrecortes realizados sobre as figuras de Bandarra e Vieira; conduz a 

sua nau-nação poema a um labirinto que não tem tempo nem espaço precisos.  

Toda a terceira parte de Mensagem, “O Encoberto”, integrada por treze poemas, 

gravita em torno da saudade e ausência. Saudade de um tempo que só pode ser recuperado 

através das emanações originadas dos símbolos recirados nos poemas. O tempo e espaço 

pessoano de “O Encoberto” não podem ser, como o tempo do termo final de A ilustre casa 

de Ramires, espacializado. Ele evade para um locus indiviso porque o seu mote, as naus, ou 

melhor as espadas, de El-Rei Dom Sebastião não foram reencontradas. O símbolo de 

Portugal mais cantado em toda a Mensagem, o soberano desaparecido de Alcácer Quibir, é 

colocado em uma embarcação, a “Última Nau”, poema que fecha “Mar Português”, para 

que ele se torne o eterno Desejado, futuro soberano do Quinto Império, que está guardado 

por neblina e por mistério em “As ilhas afortunadas”.  

Em alguns dos termos que descrevem as ruínas da crasta afonsina, nome este que 

remete a uma edificação do século XII, época em que Gonçalo aloca a sua A torre de Dom 

Ramires, a cisão continua do tempo da história oficial se evidencia. Os túmulos dos antigos 

Ramires não tem louvor, são toscas arcas de granito. A espada que pende sobre o maior 

deles, bem como sua corrente de ferro foram roídas pela ferrugem das idades. O tempo 

apagara as inscrições nos túmulos para que neles a toda a História desaparecesse. Não é 

necessário que sigamos em nosso recortes do texto de Queirós para percebermos uma 

nítida ruptura do mesmo com a história que cognominamos como oficial e cronológica. Os 
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elementos materiais que resistiram ao tempo são e estão mudos e nada nos dizem por si 

mesmos. 

A personagem-narrador não encontraria ali, em meio a ruínas do cemitério onde 

estão os restos dos ancestrais, dados suficientes para a configuração de sua novela histórica 

que, paradoxalmente, tem como elementos centrais os nomes do passado que o passar dos 

séculos fizera calar. Ainda, com relação às mesmas ruínas, no local só uma coisa parece 

sobreviver, tremular: a estranha lâmpada mourisca, acesa por um monge e que nunca se 

apagara. Assim, retomenos alguns dos termos dos poemas de Pessoa, da terceira parte de 

Mensagem, emparelhados dos trechos de Queirós anterirmente analisados. O tempo de 

algumas das composições da obra de Pessoa, de “O Encoberto”, é nebuloso e incerto 

como registrado nos versos de “Nevoeiro” xii: “Tudo é incerto e derradeiro./ Tudo é disperso, 

nada é inteiro./ Ó Portugal, hoje és nevoeiro...”. 

O tempo queirosiano de A ilustre casa de Ramires e sua narrativa encaixada também é 

incerto e roto, como a crasta afonsina em ruínas muito bem o simboliza. Fernado Pessoa, 

realizando uma transtextualziação menos marcada por um tempo-sociohistórico, como é o 

caso da realizada por Camões, leva sua nau-nação a singrar por um tempo/espaço, 

século/mar, bem mais eclipsado do que aquele do épico camoniano. A despeito da bruma 

que envolve a nau-poema pessoana, principalmente em sua terceira parte, “O Encoberto”, 

a reapropriação recriação dos traços culturais que haviam possibilitado o surgimento da 

mítica imperial portuguesa, de símbolos como a cruz e a espada, dentre muitos outros dos 

quais Pessoa se reapropria, possibilita que perscrutemos um perspicaz diálogo entre o poeta 

português do século XX, Pessoa, e o cantor do Portugal que se tornou o primeiro país da 

Europa a encarnar a cultura deste continente na pré-modernidade, Camões.  
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Valendo-nos do “anjo da história”, de Benjamimxiii, que olha para o passado e vê 

não uma cadeia de eventos sequencialmente organizada, mas ruínas que juntam fragmentos 

aos seus pés, inferimos que a percepção queirosiana dos traços desorganziados, inadatáveis, 

do passado, levou-o a figurar a sua contra-história portuguesa nas páginas de sua últimas e 

mais compleza obra, A Ilustre casa de Ramires. 

E a contra-história portuguesa de Mensagem? Quais as suas mediações do passado de 

Portugal da Idade Média e quais os deslocamentos que são efetivados na mesma para que a 

nau-nação poema de Pessoa seja impulsioanda para um futuro que não a 

contemporaneidade vivida pelo poeta autor de Mensagem? 

O que nos parece mais relevante é a força propulsora na nau-poema de Pessoa em 

sua última parte, em “O Encoberto”, e para onde ela impulsiona Portugal. Em outros 

termos, a contra-história portuguesa subjacente ao drama de Mensagem, nas duas primeiras 

parte de Mensagem são guiadas por um designo mágico-histórico: divino. Entretanto, na 

terceira parte, uma “tormenta” desvia a nau-poema de sua rota e a deixa à deriva, à procura 

de si mesma, em meio ao nevoiero do tempo e da distância. 

A partir do aspecto do deslocamento da nau-nação portuguesa da rota que o poeta 

antevira como sendo seu destino a tempestade que impele Portugal, transmutado em uma 

nau-poema por Pessoa em Mensagem, a partir do desastre de Alcácer Quibir, o impele para o 

futuro. Este último pode ser apreendido como o progresso sócio-econômico europeu da 

contemporaneidade, o que torna a nau-nação portuguesa obsoleta no cenário da Europa. 

Em termos mais próximos do anjo da história de Benjamin diríamos: o sujeito poético da 

última parte de Mensagem não pode olhar para os campos de Alcácer Quibir e encarar o 

amontodo de corpos dos portugueses que lá perceram. Ele, o eu poético de “Encoberto”, 

não “pode acordar os mortos e juntar os fragmentos” que restam da batalha que fez 
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desaparecer El-Rei Dom Sebastião. Estes últimos representam o fim do ser cultural 

português que houve, não o que há. Cabe ao poeta de Mensagem desviar a sua nau-nação, 

tanto do amontoado de corpos das areias do Marrocos, quanto do futuro (progresso), 

direção em que a tormenta insiste em impeli-lo. O deslocamento pessoano, a guinada para 

a sua contra-história, é fazer com que a tempestade leve a sua nau-poema para outro 

futuro, outro tempo-espaço, que não fosse aquele que seus contemporâneos declinavam 

como o progresso europeu das três primeiras décadas do século XX. O tempo e espaço 

pessoano são aqueles nos quais os traços identitários da cultura portuguesa, persistentes 

através dos tempos e o produto híbrido de muitos universos culturais, puderam ser 

(re)criados pelas fulgurações do poeta na sua Mensagem.  

Por último, vale ressaltar com respeito aos deslocamentos realizados nas obras em 

análise, da História de Portugal, um aspecto de grande importância, que são as 

reapropriações do discurso histórico, quase que uma constante nas duas obras. Queirós, 

seja pela instrumentalização de uma personagem-narrador pela via das farpas disparadas 

através das falas de muitas das persoagens de A ilustre casa de Ramires ou, até mesmo, pela 

contraposição da própria fabulação – o literário – ao discurso da História, dessacraliza esta 

última. Mais que dessacralizá-la na obra em estudo o verso de Pessoa do poema “Ulisses”, 

“O mito é o nada que é tudo”, parece ser visto às avessas: o tudo, que é o mito, é também 

o nada – reincidentes reapropriações, realizadas pela via da linguagem, de uma realidade 

incalcançável. Pessoa reapropria-se do discurso histórico na contramão da dessacralização 

da História de Portugal realizada na intrincada teia de A ilustre casa de Ramires. O histórico, 

substrato fundamental para os processo de desconstrução dos mitos de Eça é, em 

Mensagem, mitificado. Os agentes que a história gravou como exponenciais, assim como os 

fatos que os envolveram se entrançam à trajetória de Portugal, são sacralizados por obra de 
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fabulação poética, mítico-lendária, de Mensagem. A hipógrafe do livro: “Valete, Fratres!”, 

traduzida como “Adeus, Irmãos”, é bem significativa no teor do sentido do sebastianismo 

de Mensagem, isto é, o sentido da utopia, a qual se apresenta sob um olhar para o passado de 

glória que possibilitaria uma nova febre de querer ir mais além, a um plano não mais 

terreno, porém, de sentido espiritual. A hipógrafe seria, dessa forma, um brado através do 

qual o poeta faz votos para que o povo entenda os dons divinos como possíveis de serem 

convertidos em meio de salvação da época estagnada em que se encontra Portugal. 

Portugal, em estado de nevoeiro, de indefinição, recebe um brado de esperança no último 

poema de Mensagem, ou seja, “É a Hora!”, a hora em que a Pátria despertará da dormência, 

pois tem em seu arcabouço histórico, mítico e esotérico, todas as potencialidades criadoras 

do Quinto Império, tema constante da Literatura Portuguesa, central para a discussão de 

questões relativas à identidade cultural. 
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UM LEPROSO EM SARAPALHA:  
INTERSECÇÕES ENTRE O UNIVERSO DE GUIMARÃES E TORGA 

 
Tatiane Santos de Araújo1 

 
 
 
 
 

O presente estudo busca, por meio do conto “Sarapalha”, de autoria do já 

consagrado escritor mineiro Guimarães Rosa, e de “O leproso”, conto do escritor 

português Miguel Torga, tecer diálogos entre a contística desses dois literatos, 

frequentemente tidos pela crítica como regionalistas. Nesse intuito, busca-se aqui 

evidenciar o caráter universal do sertão rosiano e do Trás-os-Montes torguiano, de modo a 

assinalar o quanto o narrar de Guimarães e Torga se aproxima no propósito de transcender 

a região que cantam e encantam. Assim perceber-se-á que nesses contos, o espaço é 

importante no desvelamento de mundo e da condição humana propiciado por uma 

experiência que é dos primos Ribeiro e Argemiro, que é de Julião, mas sobretudo, do 

homem. 

No livro Intinerários do conto: interfaces críticas e teóricas da moderna short story (2002), 

Hélio Pólvora questiona em um de seus capítulos: “Ainda temos regionalistas?”1. Na busca 

por encontrar respostas que satisfaçam a essa pergunta, Pólvora constata indignado o 

equívoco de muitos na crítica literária em confundir regionalismo com localismo. Segundo 

ele, ignora-se muito a busca de universalidade dessa corrente ficcional. Essa assertiva de 

Pólvora é perfeitamente aplicável à ficção produzida por Guimarães e Torga, em especial 

aos contos, foco desse estudo. 

                                                 
1 Mestranda em Literatura e Diversidade Cultural pela Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) e bolsista da CAPES. 
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Por serem povoados, arraiais, fazendas e vilarejos mineiros o cenário das narrativas 

de Rosa e o jagunço, o homem simples do sertão, a gente retratada em seus contos, não 

implica dizer que a narrativa rosiana seja estritamente regionalista. Assim como a narrativa 

de Torga não o é pura e simplesmente por ambientar-se na região de Trás-os-Montes, na 

qual protagoniza o camponês, o povo quase esquecido da montanha. Vale observar na 

narrativa de ambos a experiência estética universal que nos apresentam, com narrativas que 

se dão num tempo mítico e por que não misto, visto que num mesmo plano dão conta de 

lenda, realidade, fábulas, fantasias? 

Sobre a visão localista que recai sobre escritores ou obras tidos como regionalistas, 

Pólvora reitera: “Eu gostaria de perguntar-lhes se consideram William Faulkner 

regionalista. Ou se Os cossacos, de Tolstói, é romance regionalista. Ou se muitos contos de 

Hemingway, por se passarem em Michigan, são regionais”2. Para Pólvora, o regionalismo 

que não deve ser confundido com localismo é aquele que “por suas amplas inquirições 

existenciais, transborda o espaço ficcional sugerido pela geografia em que se localiza”3.  

O transbordamento de que fala Pólvora é possível ser atestado nos contos Sarapalha 

e O leproso, de Guimarães Rosa e Miguel Torga respectivamente, afinal, como bem 

destacam Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl ao discursarem sobre a dimensão 

cultural da paisagem, os homens “só podem existir nos meios geográficos com os quais 

mantêm relações mais complexas do que até então se pensava”4.  

Integrante da coletânea de contos do livro Sagarana, publicado em 1946, 

“Sarapalha” nos apresenta a angústia de dois velhos decrépitos, Primo Ribeiro e Primo 

Argemiro, últimos moradores do povoado de Sarapalha, o qual foi dizimado pela malária, a 

maleita. Com eles viviam, ou melhor, sobreviviam, a Negra Ceição e um cão chamado Jiló, 
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tão decrépito quanto seus donos. Argemiro viera morar com o primo pouco depois que 

este se casou com Luísa, a qual abandonou o marido para fugir com um boiadeiro.  

Além de conviver com os sintomas definhadores da doença, que até então já havia 

matado ou expulso os demais moradores do lugarejo, Ribeiro sofria ainda com a ausência e 

lembrança de Luísa e o Primo Argemiro também, visto que a amava em segredo e só havia 

ido morar com o primo para ficar próximo dela. Em suma, mais do que uma questão de 

saúde, é uma questão de honra que traça o destino desses homens. 

Em carta a João Condé sobre todos os contos que integram Sagarana, Guimarães 

Rosa mostra-se pessimista ao se pronunciar sobre “Sarapalha”: “Desta, da história desta 

história, pouco me lembro. No livro, será ela, talvez, a de que menos gosto”. 

Estranhamente Rosa não esclarece o que refuta neste conto notadamente bem elaborado e 

engenhosamente conduzido pela narrativa vigorosa desse mineiro do mundo. Tal engenho 

já se revela no próprio título do conto, como bem tenta explicar Ronaldes de Melo e 

Souza5 ao decompor a palavra para buscar nas partes uma significação para o todo.  

De acordo com Fernando Granato, em nota à Revista Brasileiros, Sarapalha é fictícia 

só no nome, pois, segundo ele, trata-se da “vila de Pará dos Vilelas, distrito de Itaguara, 

cidade a 90 quilômetros de Belo Horizonte onde Rosa fora trabalhar como médico em 

1931”6. O vilarejo foi de fato dizimado pela malária no início do século XX, teria sido 

então alguma lembrança indesejada dessa experiência concreta, feito Guimarães gostar 

menos desse conto? O que interessa é que, independente do juízo que o autor tem de sua 

obra, ao ser publicada, ela passa a pertencer ao leitor, e é considerando a polissemia que se 

abre ao leitor diante desse conto, que o presente estudo se orienta. 

O conto rosiano começa colocando o leitor a par do estado desolador no qual se 

encontra a “TAPERA DO ARRAIAL”, lugar onde “deixaram largado um povoado 
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inteiro”7. Percebe-se logo nas primeiras linhas a carga de denúncia social que portam as 

palavras do narrador: talvez, se não tivesse sido vítima do descaso, Sarapalha  não seria 

arrancada do mapa pela maleita; se as atenções fossem voltadas para a “eleição de seu 

major Vilhena... Tiroteio com três mortes”8, talvez Sarapalha ainda tivesse chance.  

Ainda nas primeiras páginas, o narrador se debruça sobre os aspectos naturais do 

lugar, buscando registrar como reagem as pessoas e, sobretudo, a natureza com a chegada 

da doença, esta descrita como tendo vida própria: 

 

Ela veio de longe, do São Francisco. Um dia, tomou caminho, entrou na 
boca aberta do Pará, e pegou a subir. Cada ano avançava um punhado de 
léguas, mais perto, mais perto, pertinho, fazendo medo no povo, porque 
era sezão da brava - da "tremedeira que não desamontava" - matando 
muita gente9.  
 

Com cautela, minúcia e maestria, o narrador vai mostrando como os moradores 

abandonaram Sarapalha ou Sarapalha os abandonou. Pode-se dizer efetivamente que quem 

protagoniza as primeiras páginas do conto são a natureza e a maleita. Tais elementos são 

personificados, funcionando como verdadeiras personagens, inclusive, ao mosquito 

transmissor da malária, ironicamente o “passarinho que canta mais bonito, na terra bonita 

onde mora a maleita”10, são reservados parágrafos explicativos sobre seus hábitos, sua 

“orgia crepuscular”11, seu canto de morte. Já a natureza em especial, parece sentir como um 

humano a proximidade da doença: 

 

Em abril, quando passaram as chuvas, o rio - que não tem pressa e não 
tem margens, porque cresce num dia, mas leva mais de mês para minguar 
- desengordou devagarinho, deixando poços redondos num brejo de 
ciscos: troncos, ramos, gravetos, coivara; cardumes de mandis 
apodrecendo; tabaranas vestidas de ouro,' encalhadas; curimatãs 
pastando barro na invernada; jacarés, de mudança, apressados; canoinhas 
ao seco, no cerrado; e bois sarapintados, nadando como búfalos, 
comendo o mururé-de-flor-roxa flutuante, por entre as ilhas do melosal. 
Então, houve gente tremendo, com os primeiros acessos da sezão12.  
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Na visão de Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl, “as paisagens reais, assim 

como suas representações estéticas nas obras artísticas e literárias, assinalam, tanto quanto 

informam, as consciências coletivas emocionais e territoriais”13. Nessa perspectiva, a 

natureza funcionaria como uma extensão dos moradores de Sarapalha, e como tal reage 

sensivelmente à desestabilização da ordem que se instaura com a proximidade da maleita. 

Cândido percebe isso ao dizer que em Rosa a região não é uma simples localização da 

história, mas uma verdadeira personagem “tanta é a persistência e a profundidade com que 

vêm invocados a sua flora, a sua fauna, o seu relevo”14.  

Como se vê, o narrador rosiano busca na invocação da natureza, uma forma de 

mostrar o quão decisivo é o papel do espaço na vida das personagens. Desse modo, só 

mesmo depois de mostrada a natureza desse espaço e suas potencialidades é que o drama 

dos primos é apresentado ao leitor: naquela fazenda “denegrida e desmantelada”15 

persistiam em viver “dois velhos – que não são velhos”16. Conduziam seus restos de vida 

numa rotina mecânica, monótona e sofrida ditada pelos efeitos devastadores da maleita que 

consumia seus corpos: “Há mais de duas horas que estão ali assentados, em silêncio, como 

sempre. Porque, faz muito tempo, entra ano e sai ano, é toda manhã assim”17. Era como se 

o tempo não passasse naquele lugar. A forma lenta como a narrativa é conduzida ilustra 

bem isso.  

Os primos estavam conformados com a doença e habituados a ela. A entrega chega 

a tal ponto que a maleita se apresenta a eles como uma velha conhecida: eles sabem a hora 

que sentirão frio, que o baço aumentará, que chegará a sezão e que irão delirar, assim como 

parecem também saber ser inevitável e iminente a morte, mesmo demonstrando vez por 

outra uma tímida esperança em recuperar a saúde.  
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Maior que a dor física que sentem os primos, é a dor existencial que os assola: na 

ligeira esperança que o primo Argemiro ousa externar quando deseja plantar uma roça caso 

um dia pudessem sarar, o Primo Ribeiro arremessa-lhe na face a realidade implacável: “– 

P’ra que, Primo Argemiro?... a gente nem tem p’ra quem deixar...”18. A dor agora advém da 

máxima de Brás Cubas: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da 

nossa miséria”19.  

A máxima de Brás Cubas, todavia, no caso dos primos, não se dá por ato volitivo, 

mas pela realidade fatídica. Talvez seja a partir desse momento do conto que o leitor se 

questione sobre o papel feminino na vida desses homens: eles não tiveram esposa, filhos? E 

de onde vem essa cumplicidade entre os dois? Somente a maleita os aproximou? 

Timidamente é anunciada nesse momento a função de Luísa na trama.  

Os primos se comunicam por gestos, olhares, sintomas. Suas vidas, rotinizadas pela 

debilidade, seguem na mais perfeita previsibilidade. A morte está “chega-não-chega”20 e eles 

acabam até mesmo ouvindo o chamado da própria cova. Entretanto, o clima todo de 

previsibilidade e morbidez vai se desfazendo quando se apossa da mente do Primo Ribeiro 

a lembrança de Luísa, a mulher que o abandonara.  

Paradoxalmente, a maleita em primo Ribeiro o faz esquecer e ao mesmo tempo 

lembrar Luísa, também personificada na doença: “a maleita era uma mulher de muita 

lindeza”21. E essa lembrança de Luísa agora, como tema de conversas entre os dois, 

inquieta o Primo Argemiro, o qual chega a ficar vermelho, sem saber o que fazer: “Primo 

Argemiro cata pulgas invisíveis nas pernas das calças. Acerta a correia da cintura. Coça a 

roupa. Não quer olhar para o outro”22. Talvez com esse fragmento, o narrador já esteja a 

mostrar ao leitor a chave do conto, mas o Primo Ribeiro ainda sequer imagina o que 

antecipadamente o leitor já sabe. Isso potencializa o conto. 
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Os diálogos sobre Luísa travados entre os primos – e como bem lembra Massaud 

Moisés, “sem diálogos não há desavenças”23 – mostram-se cada vez mais simultaneamente 

reveladores e enigmáticos. Ao revelar ao Primo Argemiro que chorara escondido quando 

da traição de Luísa, e que não guarda mágoas dela, mas sim do boiadeiro, o qual deveria ter 

matado, o Primo Ribeiro está corroborando o que não raras vezes está presente nas 

narrativas de Rosa: a questão da honra do sertanejo.  

De acordo com as leis do sertão, não fica bem um homem chorar, ainda mais por 

uma mulher que o traiu; também não se deve deixar barato a vida de um “cabra” que lhe 

rouba a mulher. Mas confessar a alguém sua falha por ter chorado e não ter lavado sua 

honra com sangue, também não expõe a honra desse homem? Não o envergonha? Mas 

não se trata de um confidente qualquer, Primo Argemiro era de confiança, era como um 

irmão: “Se duvidar, nem um filho não era capaz de ser tão companheiro, tão meu amigo, 

nesses anos todos”24.  

A tensão do conto é intensificada, visto que agora o leitor já tem atadas as pontas 

do conflito e tem curiosidade e ansiedade pelo desfecho. Mais do que um cúmplice da 

maleita e da dor, Primo Argemiro é agora também cúmplice e solícito no discurso: mostra 

que tinha interesse em matar o boiadeiro e resgatar Luísa. De quase um irmão para um 

inimigo em potencial, Primo Argemiro espera o outro se deitar para que seja agora a sua 

vez de recorrer à lembrança de Luísa sem ser importunado.  

Primo Argemiro arrepende-se de não ter revelado à Luísa seu amor, mas também 

reconhece que jamais macularia a confiança de seu primo e, se o fizesse, teria remorso. 

Entretanto, o remorso que agora o acomete é por ter escondido isso do primo que tanto o 

preza. E antes mesmo que confessasse tudo em delírios de febre, revela tudo ao primo que 

o expulsa de casa.  
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Sentindo-se “picado de cobra”, o Primo Ribeiro, mesmo ciente de que a traição do 

Primo Argemiro nunca se consumara, não o perdoa. Impera então o código de honra das 

leis do sertão: não se trai a confiança de um amigo nem em pensamento. Primo Argemiro 

vai-se embora rumo ao desconhecido e em sintonia com a natureza diz: “ – Mas, meu 

Deus, como isto é bonito! Que lugar bonito p’ra gente deitar no chão e se acabar!”25. 

Sozinho, doente, à beira da morte e sem ter para onde ir, causa estranhamento essa postura 

contemplativa do Primo Argemiro. O fato é que, confessado seu segredo, ele sente-se em 

paz para gozar a própria morte, que aliás também  é sugerida ao Primo Ribeiro. 

O destino do Primo Argemiro é alegoricamente compartilhado com a natureza que, 

numa espécie de complô, lhe é solidária: 

 

Estremecem, amarelas, as flores da aroeira. Há um frêmito nos caules 
rosados da erva-de-sapo. A erva-de-anum crispa as folhas, longas, como 
folhas de mangueira. Trepidam, sacudindo as suas estrelinhas alaranjadas, 
os ramos da vassourinha. Tirita a mamona, de folhas peludas, como o 
corselete de um cassununga, brilhando em verde-azul. A pitangueira se 
abala, do jarrete à grimpa. E o açoita-cavalos derruba frutinhas 
fendilhadas, entrando em convulsões26.  
 

De acordo com Corrêa e Rosendhal, “os signos de que as paisagens são portadoras 

transmitem mensagens intencionais, geralmente muito fáceis de serem decifradas pelas 

pessoas familiarizadas com a cultura local. Mas não para os outros27”. Segundo eles, a 

mensagem só se revela aos outros se estes tiverem acesso aos textos que essa cultura local 

busca transcrever. Percebe-se então na harmonia entre “o mato, todo enfeitado”, que 

também treme com a sezão, e os acessos finais do Primo Argemiro, que “Sarapalha” 

encerra uma alegoria. E bem ao gosto rosiano traz uma espécie de moral fabular antecipada 

na epígrafe que diz: triste é quem namora e canta fora de hora. Coitado do Primo Argemiro 

que se apaixonou e confessou-se em tempo errado. 
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Já o conto “O leproso”, que integra os Novos contos da montanha, publicado por 

Miguel Torga em 1944, também tematiza, assim como “Sarapalha”, a doença como 

determinante no destino das personagens, neste caso o de Julião, trasmontano de Loivos 

que, acometido pela lepra, acaba por desestabilizar a ordem da comunidade em que vive, 

passando da marginalização ao sacrifício.  

Ao contrário de “Sarapalha”, em “O Leproso” a doença não acomete toda uma 

comunidade, apenas Julião, daí nasce o conflito. Como bem constata Massaud Moisés: “Só 

a dor, o sofrimento, a angústia, a inquietude criadora, etc., faz com que as criaturas se 

imponham e suscitem interesse dos outros”28. E, de fato, os olhos da comunidade voltam-

se para Julião ao constatarem o mal contagioso que o acomete. 

Para Massaud Moisés, a literatura se dá num plano em que o homem encara a vida 

como “luta, tomada de consciência da morte e da precariedade do destino humano”29. Se 

os primos lutam, persistem em continuar em Sarapalha mesmo sabendo do risco que 

correriam, é porque tinham consciência da iminência da morte e talvez até mesmo 

estivessem a lutar, não pela vida, mas pela esperança de verem Luísa retornar um dia. 

Afinal, talvez para eles, fugir da maleita e viver sem Luísa seria continuar a levar a vida 

precariamente, desse modo, de que adiantaria fugir de um espaço hostil quando o 

sofrimento é interior? 

Já Julião, antes de ser chamado de leproso pela primeira vez, não tinha consciência 

clara da própria condição, seu coração apenas “temia sem saber, o que a razão não 

descobrira claramente”30. A realidade implacável chega-lhe aos ouvidos pelas palavras 

reveladoras de Margarida que, ao reagir a um gracejo ousado de Julião que a toca, diz: “Ó 

meu leproso dos infernos! Olha que eu atiro-te o cesto ao focinho!”31. Tais palavras soaram 

trágicas para Julião, eram como uma sentença de condenação e serviram de revelação 
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também aos demais que o rodeavam, pois a partir desse momento todos passaram a se 

afastar dele. 

A trágica trajetória de Julião começa a ser traçada, pois a revelação é propagada 

em toda a comunidade que agora o rejeita, segundo o narrador, numa “instintiva 

solidariedade de defesa da tribo”32. Ao excluir Julião socialmente, é como se a comunidade 

o tivesse expulsado da cidade, como o fez a malária aos moradores de Sarapalha.  

A marginalização pesa mais a Julião do que os próprios efeitos da doença, do 

mesmo modo como a ausência de Luísa em Sarapalha incomodava mais os primos que os 

ataques da sezão. Assim como o Primo Ribeiro e o Primo Argemiro assumiram uma 

postura de conformismo diante da doença, não a temendo, nem lutando contra ela, Julião 

inicialmente se enclausura em sua dor e na certeza de sua condenação, até que Januário, a 

voz da compaixão e da esperança, o aconselha a procurar um médico. 

Como se vê, em maior ou menor grau, a esperança de cura perpassa a vida dos 

personagens tanto n’O leproso quanto em “Sarapalha”. Mas, nos dois contos, a voz da 

ciência mostra-se aterradora, pois em ambos os casos os médicos dão o diagnóstico com 

tom de condenação, entregando os pacientes à própria sorte: “Nem falaram de remédios, 

nem de hospital, nem de nada”33.  

O médico em “Sarapalha” ainda dá um norte aos moradores do lugarejo, embora 

os primos se recusassem a obedecê-lo: “Não adianta tomar remédio, porque o mosquito 

torna a picar... Todos têm de se mudar daqui...34”. De qualquer forma, nos dois contos, o 

desengano prescrito pelos médicos vem intensificar o drama vivido pelas personagens: os 

primos passam a desejar que a morte se apresse; e em Julião nasce “um apego maior à vida” 

que o fazia inclusive procurar “um remédio impossível”35.  
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Totalmente consciente de sua condição, Julião agora luta contra seu destino. 

Reconhece a injustiça da exclusão a que foi submetido, visto que não tem culpa por estar 

doente. Desse modo, junto com o amor à vida, nascem em Julião o ódio e o rancor pela 

comunidade que o desprezara. E é em nome desses sentimentos que ele busca a cura pela 

fé num banho de azeite que lhe foi sugerido, símbolo cristão de conservação do corpo e da 

alma: 

 

Foi em plena serra e no tanque da fonte da Senhora da Agonia que fez a 
aplicação. Esvaziou o depósito de pedra, tapou-o, deitou-lhe dentro o 
líquido milagroso, e despiu-se, seguro que ninguém o surpreenderia, 
porque escolhera a hora da sesta e a capela ficava num ermo. Só ele e a 
santa podiam olhar aquele monte de carne a apodrecer, a despegar-se, e 
ao mesmo tempo a dar uma impressão grotesca de renovo, numa 
proliferação desconforme36.  
 

Não sendo curado nem pela ciência, nem pela fé, Julião pensa em se vingar de 

Loivos e consegue, fazendo com que a cidade consuma, sem saber, o azeite no qual ele 

houvera em vão se banhado. Ao saber do feito de Julião, a tribo o condena e vislumbra o 

seu fim: “Excomungado seja ele nas profundas dos infernos! Que nem os ossos lhe tenham 

descanso na sepultura! Que nem a terra o coma!”37. Nesse momento, observa-se que a 

postura do narrador é simultaneamente de indignação e de cumplicidade para com a atitude 

da comunidade:  

 

Eram pragas desmedidas, impotentes, saídas de todas as bocas e de 
todos os corações. Ninguém se lembrava de fazer um exame de 
consciência a ver se alguma razão poderia atenuar as culpas do 
desgraçado. Cegamente e instintivamente, atiravam-lhe as piores 
pedradas que podiam, somente a espumar e a ranger os dentes38.  
 

Na perspectiva do narrador, a comunidade age por instinto de defesa. E instinto é 

assim mesmo, desmedido, impetuoso, animalesco. Todavia, o narrador também sugere uma 

possibilidade de compreensão da condição de Julião, mas são “os termos do lugar”39 que 
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ditam as regras, assim como os códigos de honra do sertão rosiano. Essa é uma marca do 

mundo ficcional de Rosa e de Torga, o sertão e a montanha vivem como se tivessem leis 

próprias, como se relegassem o olhar contestador e regulador da cidade e da planície. 

 Assim como a malária tangeu os moradores de Sarapalha, Loivos agora 

“irredutivelmente, determinou que aquele filho vil nunca mais lhe pisasse o chão”40. Desse 

modo, ciente da pena que lhe aplicaria Loivos e tentando fugir de uma morte que, de um 

modo ou de outro, seria certa, Julião passa a se distanciar da cidade. Mas sentindo a 

proximidade da morte, volta-se imperiosamente em direção à sua sentença, como o Primo 

Ribeiro, que fazia questão de morrer em solo nativo.  

Também em semelhança ao Primo Argemiro, que, expulso de casa se deleita com 

a natureza que se solidariza com fim dele, Julião pensa com ternura nos pardieiros de sua 

povoação, “onde o tempo pusera uma beleza que não encontrava em mais parte 

nenhuma”41. Julião via-se irremediavelmente ligado a Loivos, como os primos à Sarapalha.  

  Julião, “num instinto rudimentar de conservação”42 volta a fugir e é 

inevitavelmente capturado e morto, segundo as leis do lugar. Daí então “foi uma 

embriaguez de vingança e de animalidade”43: queimaram Julião vivo num ritual inquisitório 

de purificação, no qual buscavam banir de Loivos aquele que pecou contra seu próprio 

povo. Se a epígrafe de Sarapalha canta o coitado que namora e confessa fora de hora, uma 

epígrafe possível ao conto torguiano seria: coitado quem se ressente e ousa ameaçar a 

ordem estabelecida, ou ao modo popular, o feitiço vira-se contra o feiticeiro.  

De acordo com Alinaluz Santiago Torres, essa violência da comunidade “es el 

resultado de uma cadena infinita de terrores a los que los seres humanos estamos 

expuestos, y mui en particular el hombre que vive em condiciones de pobreza y en el 

campo, como hemos observado en el caso del pueblo de Loivos”44. Para Torres, essa 
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violência se justifica pelo fato de que para o homem transmontano do campo, a morte faz 

parte do dia a dia na natureza, bem como muitas vezes implica uma questão de 

sobrevivência.  

Considerando a assertiva de Torres, pode-se dizer que também o leitor – e não 

somente o narrador – sente-se em parte cúmplice de Loivos, pois compreende que a cidade 

poderia sim ser dizimada pela lepra transmitida por um único indivíduo. Dessa maneira, o 

sacrifício de um morador estaria a salvar toda a comunidade. No caso de Sarapalha; dá-se o 

processo inverso: as pessoas tiveram que sacrificar o povoado, abandoná-lo para não terem 

as próprias vidas tolhidas pelo mal que o dizimou. 

O fogo, símbolo de castigo, mas também de purificação, de redenção, foi a forma 

de punição escolhida para afastar a ameaça que Julião representava. Na perspectiva de 

Torres, o fogo tudo destrói e devolve o objeto a sua origem45. O objetivo de Loivos era que 

Julião voltasse à condição de pó, fosse totalmente destruído, “mas o corpo do Julião não 

estava inteiramente desfeito como desejavam. Era um grande e negro tição, que 

dificilmente se distinguia do tronco de um sobreiro mal queimado”46.  

Na visão de Torres, o fato de Julião se metamorfosear em vez de se decompor é 

uma metáfora à sua resistência que se dá mesmo após a morte47. Já para Maria de Fátima 

Marinho, a resistência de Julião metaforiza a permanência da culpa dele por tentar vencer 

desesperadamente a precária condição humana, afinal a purificação com o fogo se deu no 

plano físico, não no da consciência48.  

Na concepção de Massaud Moisés, “O que o leitor procura no conto é o 

desenfado e o deslumbramento perante o talento que alcança pôr em reduzidas páginas, 

tanta humanidade em drama”49. Pode-se dizer que o leitor encontra sim em Sarapalha e em 

O leproso carga dramática suficiente para conduzi-lo à reflexão e fazê-lo enxergar, talvez com 
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simultâneo repúdio e fascínio, o quanto Sarapalha e Loivos se estendem, se alargam no 

globo.  

Os dramas pessoais de Julião, do Primo Ribeiro e do Primo Argemiro revelam-se 

universais à medida que nascem de experiências reais e desvelam os mais recônditos 

mistérios da condição humana. É como bem salienta Cândido em relação à narrativa de 

Rosa, há na prosa rosiana “um movimento interior, em que se desfazem as relações de 

sujeito a objeto para ficar a obra de arte como integração total de experiência”50.  

Enfim, embora Guimarães Rosa seja “sempre identificado ao sertão” como 

lembra Walnice Nogueira Galvão51, e Miguel Torga a Trás-os-Montes, é importante 

reconhecer que a narrativa visceral desses ficcionistas transcende a região que cantam, visto 

que seus personagens podem ser identificados no mundo real em qualquer lugar do globo. 

E por meio do drama que vivem pode-se melhor compreender e ver com lentes de 

aumento tanto as riquezas quanto as mazelas humanas. Desse modo, Sarapalha e o Leproso 

cumpririam o propósito do conto ao qual Ricardo Piglia alude: “O conto se constrói para 

fazer aparecer artificialmente algo que estava oculto. Reproduz a busca sempre renovada de 

uma experiência única que nos permite ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade 

secreta”52. 

 

NOTAS 

                                                 
1 (PÓLVORA, 2002, p. 99). 
2 (PÓLVORA, 2002, p. 99). 
3 (PÓLVORA, 2002, p. 103). 
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7 (ROSA, 1984, p. 133). 
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11 (ROSA, 1984, p. 136). 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2776 

 

                                                                                                                                               
12 (ROSA, 1984, p. 133-134). 
13 (CORRÊA & ROSENDAHL, 2004, p. 168). 
14 (CÂNDIDO, 2002, p. 188). 
15 (ROSA, 1984, p. 135). 
16 (ROSA, 1984, p. 136). 
17 (ROSA, 1984, p. 136) 
18 (ROSA, 1984, p. 139). 
19 (ASSIS, 2009, p. 209). 
20 (ROSA, 1984, p. 140). 
21 (ROSA, 1984, p. 148). 
22 (ROSA, 1984, p. 141). 
23 (MOISÉS, 1973, p. 124). 
24 (ROSA, 1984, p. 142). 
25 (ROSA, 1984, p. 138). 
26 (ROSA, 1984, p. 122). 
27 (CORRÊA & ROSENDAHL, 2004, p. 67). 
28 (MOISÈS, 1973, p. 124). 
29 (MOISÈS, 1973, p. 124). 
30 (TORGA, 1996, p. 68). 
31 (TORGA, 1996, p. 67). 
32 (TORGA, 1996, p. 69). 
33 (TORGA, 1996, p. 71). 
34 (ROSA, 1984, p. 141). 
35 (TORGA, 1996, p. 72). 
36 (TORGA, 1996, p. 73-74). 
37 (TORGA, 1996, p. 76). 
38 (TORGA, 1996, p. 76). 
39 (TORGA, 1996, p. 77). 
40 (TORGA, 1996, p. 77). 
41 (TORGA, 1996, p. 77-78). 
42 (TORGA, 1996, p. 79). 
43 (TORGA, 1996, p. 80). 
44 (TORRES, 1992, p. 256). 
45 (TORRES, 1992, p. 260). 
46 (TORGA, 1996, p. 80). 
47 (TORRES, 1992, p. 260). 
48 (MARINHO, s/d, p. 129). 
49 (MOISÉS, 1973, p. 142-143). 
50 (CÂNDIDO, 2002, p.186). 
51 (GALVÃO, 2000, p. 24). 
52 (PIGLIA, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2777 

 

                                                                                                                                               
REFERÊNCIAS 

 
 
 
ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Santa Catarina: Avenida, 2009.  
 
CÂNDIDO, Antônio. Notas de crítica literária. In.: Textos de Intervenção. São Paulo: Duas 
Cidades, 2002.   
 
CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. Paisagens, textos e identidade. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2004. 
 
GALVÃO, Walnice Nogueira. Folha explica Guimarães Rosa. São Paulo: Publifolha, 2000.  
 
GRANATO, Fernando. Nas pegadas do Rosa: Brasileiros encontrou o cenário real descrito 
por João guimarães Rosa há mais de 60 anos no conto “sarapalha”, de Sagarana, seu 
primeiro livro. In.: Revista Brasileiros. Disponível em: 
< http://www.revistabrasileiros.com.br/edicoes/8/textos/183/> Acesso em set de 2010.      
 
MARINHO, Maria de Fátima. A arte do conto em Miguel Torga: do pícaro ao desiludido. 
In: Dar o mundo ao coração: estudos sobre Miguel Torga. Org.: Carlos Mendes de Souza. 
Texto. s/d. 
 
MOISÉS, Massaud. A criação literária. São Paulo: Melhoramentos, 1973. 
 
PIGLIA, Ricardo. Teses sobre o conto. In: Laboratório do escritor. São Paulo: Presly Vianna, 
1994. 
 
PÓLVORA, Hélio. Intinerários do conto: interfaces críticas e teóricas da moderna short story. 
Ilhéus: Editus, 2002. 
 
ROSA, Guimarães. Sagarana. Rio de Janeiro: Record, 1984. 
 
SOUZA, Ronaldes de Melo e. A saga rosiana do sertão. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008. 
 
TORGA, Miguel. Novos contos da montanha. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 
 
TORRES, Alinaluz Santiago. Metamorfosis de un leproso o el suplicio del castigo. In: Sou 
um homem de granito: Miguel Torga e seu compromisso. Org.: Francisco Cota Fagundes. 
Salamandra, 1992. 
 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2778 

 

TRAVESSIAS DE UM DESASSOSSEGADO: MÁRIO CLÁUDIO E A FORTUNA 
CRIADORA DE BOA NOITE, SENHOR SOARES 

 
 

Thiago Lins da Silva - UEFS 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

Dono de uma considerável e destacada produção literária, Mário Cláudio 

(pseudônimo do escritor Rui Manuel Pinto Barbot Costa) é um dos mais instigantes 

autores portugueses em atividade. Sua escrita aproveita as potencialidades da narrativa 

romanesca, na qual são diluídas as fronteiras entre a prosa e a poesia, ou entre a ficção e a 

história, numa comprovação madura da força do romance, enquanto gênero inacabado, 

pode nos oferecer.  Sua ficção prima, sobretudo, pela recriação da vida de figuras históricas, 

preferencialmente artistas, dentro de um arrojado exercício dialógico que multiplica as 

possibilidades da criação literária.  

Nota-se como esse procedimento é caro ao autor em romances como As Batalhas do 

Caia (1995), no qual focaliza a vida de Eça de Queiroz, e Gêmeos (2004), em que acompanha 

os últimos anos de vida de Goya, e o recente Boa noite, Senhor Soares (2009), cujo diálogo se 

estabelece agora com a obra de Fernando Pessoa através de seu semi-heterônimo Bernardo 

Soares, narrador do emblemático O livro do desassossego (2006). Será essa proximidade com o 

texto de Soares o tema de nosso trabalho, no qual estabelecemos algumas chaves de análise 

para perscrutar como Mário Cláudio se apropria criativamente do discurso pessoano 

presente em O livro do desassossego, ampliando, por conseguinte, o campo de significância do 

texto literário.  
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1. A RECEPÇÃO DO DESASSOSSEGO  

 

Sandra Nitrini (1997) discorre no segmento do ensaio “Da influência à recepção” 

sobre os pressupostos de receptividade que incrementam os estudos comparatistas de 

literatura, destacando ensaístas caros ao assunto, como Hans Robert Jauss. Se todo leitor é 

capaz de reescrever o texto literário dentro do campo de suas experiências, jamais apoiada 

numa sociologia histórica de gosto ou interesse, mas sim dentro de uma conceituação mais 

singular de leitor, pode resultar num leitor ativo “capaz de ressignificar o sentido de uma 

obra.” (NITRINI, 1997, p. 172). Nesse sentido, Netrini dialoga com Roland Barthes 

(1980). O ensaísta francês assegura que para estarmos atentos ao plural de um texto é 

preciso “renunciarmos a estruturar esse texto em grandes blocos” (BARTHES, 1980, p. 

17), tal como fazia a retórica clássica e a explicação escolar.  

Ler não é um “gesto parasita” (BARTHES, 1980, p. 16), haja vista que na 

construção do texto tudo “significa sem cessar e várias vezes, mas sem se submeter a um 

grande conjunto final, a uma estrutura última” (BARTHES, 1970, p. 17), advinda da 

sensação de “ler o texto como ele já tivesse sido lido.” (BARTHES, 1970, p. 19). Nessa 

perspectiva, Barthes articula sentidos possíveis que podem ser encontrados nas entrelinhas 

do texto literário; uma “desleitura” produtiva que permite ao leitor diferenciar um texto do 

outro dentro de suas peculiaridades. 

As assertivas de Nitrini e Barthes permitem-nos localizar Boa noite, Senhor Soares, 

romance de Mário Cláudio, dentro dessa peculiar metodologia dialógica estabelecida com O 

livro do desassossego, de Fernando Pessoa, em que a matriz original é relida e ressignificada 

pelo narrador de Mário Cláudio. Morador de um quarto alugado num segundo andar da 

Rua dos Douradores, ajudante de guarda-livros no escritório do mesmo prédio, Bernardo 
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Soares é o eu entregue à experiência da fragmentação e do deslocamento, à medida que seu 

olhar incide sobre as coisas um permanente olhar de estranhamento.  Os temas – 

confissões privadas, fulgurações e devaneios sobre paixão, moral, conhecimento e rotina – 

são adequados como um diário íntimo, permeados por uma inquietação que jamais 

encontrará um ponto de repouso; uma persona que abandonará qualquer participação do 

todo social, traço, apontado por Eduardo Lourenço (1986) como “um excluído voluntário 

dos outros e da vida, sonhador de todos os sonhos, sobretudo os improváveis.” 

(LOURENÇO, 1986, p. 19). E não “tomando nada a sério, nem que nos fosse dada, por 

certa, outra realidade que não as nossas sensações.” (PESSOA, 2006, p. 41), Bernardo 

Soares realiza uma travessia dessassossegada pelas ruas de Lisboa, sonhando tudo, 

sobretudo para “o converter na nossa íntima substância.” (PESSOA, 2006, p. 41).  

Essa errante caminhada, que levou Bernardo Soares a se tornar construtor de 

significados que vêm das coisas e de seus habitantes, arrebatara o leitor Mário Cláudio que, 

transfigurado pela dissonância do verbo pessoano, promoveu sua reconstrução íntima e 

estrutural em Boa noite, Senhor Soares.  Partindo de um fragmento do livro de Fernando 

Pessoa em quem Bernardo Soares é focalizado com aqueles com quem trabalha e um outro 

no qual narra uma despedida de um caixeiro que regressaria a sua terra natal, Mário Cláudio 

faz “ficção da ficção” (ALVES, 2009, p. 7), e os personagens que fazem parte do O livro do 

desassossego ganham feições mais romanescas, com as mesmas características que possuíam 

na obra original.  

Das páginas do desassossego, o jovem aprendiz de caixeiro ganha sobrenome e 

corpo, António da Silva Felício. Narrado em primeira pessoa por António, e imbuído da 

mesma carga introspectiva de Soares, o romance se ocupa de preencher as lacunas da 

possível vida de cada personagem, com destaque para António, cujo núcleo familiar é o 
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principal foco do romance; ademais, passa-se durante o tempo em que o país estava sob 

jugo ditatorial e incide sobretudo uma onipresente angústia por meio de uma rotina 

condicionada pelos ditames governamentais. Não por acaso, desvela-se uma sutil metáfora 

desses tempos em flagrantes temporais que acusam um cenário cinzento, no qual quase 

sempre “chovia torrencialmente” (CLÁUDIO, 2009, p. 21). Desconsolação temporal 

também deslocada para a rotina doméstica da família de António, composto 

dramaticamente pela irmã Florinda, vítima dos maus-tratos do marido Cosme e da sogra 

Celeste, além da sobrinha Mimi, que, “se não fosse o garrotilho que apanhara” 

(CLÁUDIO, 2009, p. 33), estaria com certeza mais desenvolvida e do tio Serafim, em que 

nada aparenta a qualidade de anjo que carrega em seu nome; um núcleo instável marcado 

pela brutalidade e pela incompreensão que, ao lado das marcas ostensivas de poder no 

comércio conduzido pelo patrão Vasques, reduplica a lei ditatorial. Como assinala Maria 

Theresa Abelha Alves (2009), as situações justapostas permitem ao olhar cuidadoso de 

Antônio tornar possível “uma história da vida privada, a partir de que as relações humanas, 

em situações familiares ou trabalhistas são observadas e inquiridas.” (ALVES, 2009, p. 9).  

Esse tecido crônico, histórico e social da Lisboa dos anos 1930 promovido pela 

narrativa de Mário Cláudio corrobora para um dos aspectos marcadamente notados na 

constituição do romance português contemporâneo: a ilustração do passado opressivo que 

marcara a nação portuguesa. A ditadura salazarista e outras calamidades materiais e sociais 

trouxeram para o país sérios desajustes na sua organicidade sócio-política, pois, como 

assinala Álvaro Cardoso Gomes (1993, p. 124) “as ditaduras militares são extremamente 

negativas não só pelo mal que causam por sua atuação direta, mas também pelo mal que 

causam indiretamente ao afetarem a vida cultural de um país, mesmo depois de muitos 

anos após o seu término”. 
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A linguagem literária, nesse sentido, por ser um dos bens da humanidade, torna-se 

“especialmente sensível a esse efeito negativo das opressões.” (GOMES, 1993, p. 124); 

todavia, mesmo diante de tal vulnerabilidade, o romance português contemporâneo 

mostra-se plenamente desenvolto no plano da linguagem, instaurando um discurso, por 

vezes extremado, contra o servilismo imposto por uma ideologia política de cunho 

ditatorial.  Sob esse prisma, Mário Cláudio revela-se debitário dessa conquista no plano 

formal e temático obtida por seus antecessores, a exemplo de Vergílio Ferreira e Agustina 

Bessa-Luis. Embora contemple a interioridade de seus personagens, o autor não se abstém, 

como frisa Maria Theresa Abelha Alves (2009), dos silêncios e descaminhos acerca da 

representação social portuguesa, o que confere ao romance status documental por 

representar precisamente uma certa sociedade, uma certa época. Entretanto, o processo de 

recepção e reescrita representado nas linhas do romance nos permite ainda entrever outras 

nuances da fortuna criadora recolhida por Mário Cláudio.  

 

2. TRAVESSIAS DE UM VIAJANTE 

 

A metáfora da viagem tem se traduzido como uma constante no romance 

português contemporâneo; uma busca complexa que desloca o universo dos personagens 

para o universo do narrador. Na assertiva de Álvaro Cardoso Gomes (1993), em vez de o 

narrador se comportar “como mero condutor das narrativas, agora, ele é um ser complexo 

que procura um sentido para sua existência” (GOMES, 1993, p. 123). Dito de outra forma, 

o simbolismo da viagem impele “um desejo profundo de mudança interior, uma 

necessidade de experiências novas, mais do que de um deslocamento físico” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1989, p. 952).  
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Desde o romance Rumor Branco (1962), de Almeida Faria, considerado pioneiro 

nesse gênero, até José Saramago (Jangada de Pedra) e Helder Macedo (Pedro e Paula), a 

travessia de um ou mais personagens é marcada pela referencialidade a um universo 

composto tão somente de palavras; um mar de possibilidades que visa conferir à linguagem 

autonomia documental e poética. É nessa luta contra os ecos do discurso convencional, e 

na busca de outras margens do ser, que podemos adequar Boa noite, Senhor Soares.  O signo 

da viagem marca preponderantemente as páginas de O livro do desassossego. Num certo 

segmento do livro, Bernardo Soares reconhece sua condição íntima de viajante, no 

percurso de uma geografia imaginária, desapegada da arquitetura mundana:  

 

Viajar? Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de estação 
para estação, no comboio do meu corpo, ou do meu destino, debruçado 
sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e 
sempre diferentes, como afinal, as paisagens são. (PESSOA, 2006, p.409) 

 

Para Soares, “as viagens são os viajantes” (PESSOA, 2006, p. 410), e será essa 

viagem empreendida para qualquer tempo ou lugar que permitirá o autor experimentar 

essas “ausências como presenças” (LIMA, 1998, p. 60); o gozo daquela plenitude esperada, 

como se, “com a chegada do viajante, chegasse o fragmento que faltava para que uma 

totalidade voltasse finalmente a ser recomposta.” (LIMA, 1998, p. 60). Nesse caminho, que 

podemos chamar de alteridade, o narrador de Boa noite, Senhor Soares buscará para si 

experimentar a mesma viagem, na caracterização do próprio Bernardo Soares como 

referência afetiva e poética que marcará as descobertas advindas dessa travessia.  O 

romance coloca António como testemunha quase ocular dos passos de Soares, atentando 

para cada detalhe desse singular e taciturno funcionário:  

 

Eu tornava a observar o Senhor Soares, e de repente tinha a impressão 
de que ele cabeceava, não de sono, mas de pensar, ou talvez de sentir, o 
que eu não sentia. O homem erguia-se numa estremeção, e vinha-me à 
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ideia que se achava ele já morto no seu fato escuro, e com os cotovelos 
do casaco empoeirados por se ter apoiado, quando o escritório ficava 
deserto à hora de almoço, na sacada da varanda.  (CLÁUDIO, 2009, 
p.28) 

 

A insalubridade daquele tempo e o desfalecimento familiar impelem António a 

imaginar outras vidas possíveis, a colecionar folhetos turísticos e visitar outros mundos sem 

sair de casa. A única solução encontrada para os seus problemas residiria em empreender 

uma viagem íntima para longe da tortuosa rotina e da “existência de qualquer ser humano 

no sombrio armazém da Rua dos Douradores.” (CLÁUDIO, 2009, p. 66). Não demoraria 

para Antônio estabelecer um forte vínculo com Bernardo Soares, enxergando neste o 

passaporte para descortinar uma nova realidade que transcenda a monotonia que encerra 

sua condição: “E eis que seria ele, o poeta, quem me saudaria num murmúrio, dirigindo-me 

logo a seguir para a porta de saída com um „Boa noite, meu viajante‟, que nunca mais 

esqueci, e que bem se percebia ter-lhe subido do fundo da alma.” (CLÁUDIO, 2009, p.67).  

Mesmo cinquenta anos depois, já idoso, António continua a relembrar os passos 

de Soares. Somam-se lembranças calorosas, como o chamado carinhoso de “meu 

viajante”, o barquinho de papel presenteado por Soares e a despedida do seu trabalho no 

armazém da Rua dos Douradores, na qual Soares segreda-lhe ao ouvido um “Até 

sempre” com olhos embaçados de lágrimas, num inventário do tempo passado que 

denuncia “que pouca coisa realmente mudou, apenas as anestesias para os dramas 

cotidianos são diferentes: os centros comerciais ou as telenovelas brasileiras.” (ALVES, 

2009, p. 14).  Sendo Bernardo Soares personagem feito de pura sensação, sem uma 

corporificação definida, Mário Cláudio atribue toda a ação para António que confere 

novos contornos ao desassossegado universo de Soares, numa relação intersubjetiva 

entre esses dois viajantes. Testemunhamos um choque intenso de experiências que, 
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dentro do que chamamos de alteridade, pode ser definida como o “encontro – ou 

desencontro – com o estranho absoluto, o qual guarda proximidade fundamental, porque 

carrega a marca do humano.” (LIMA, 1998, p. 62).  

Nessa perspectiva, o misto de sedução e respeito que António deposita para com 

Soares atesta não só o desassossego do narrador, similar ao de Soares, mas uma 

afetividade que permanece indelével em ambos, embebido pela força transformadora da 

palavra. Um mundo que tenha significação, cuja existência não seja fraudada pela 

individualidade e todas as suas limitações. Sob esse prisma, Mário Cláudio tecera uma 

narrativa que pudesse traduzir a maravilhosa habilidade da literatura de transferir de um 

homem para o outro a carga de uma experiência de vida inteira, com todos os seus 

pesares e alegrias. Transposta da prejudicial peculiaridade de o homem apreender 

somente pela experiência pessoal, o narrador de Boa noite, Senhor Soares atesta a infinita 

capacidade da arte (neste caso, a literatura) de estabelecer inúmeras associações e ideias; 

na assertiva de Ernest Fischer (1971), o meio indispensável para “essa união do indivíduo 

com o todo.” (FISCHER, 1971, p. 13).  

Ademais, Mário Cláudio arca com seus precursores (BORGES, 1985), no sentido 

de que sua ficção altera nossa percepção dos autores nela inseridos, a exemplo de Fernando 

Pessoa. É nessa tradição, situada em algum momento de nossa história, que a nova obra, 

como afirmara T.S Eliot (1989), modifica “a totalidade da ordem existente.” (ELIOT, 1989, 

p. 39). Desse modo, as relações, proporções e valores de cada obra de arte “rumo ao todo 

são reajustados” (ELIOT, 1989, p. 39). É no rastro de seus precursores que o romance de 

Mário Cláudio nos permite não só constatar a recepção crítica e afetiva de autores de 

cunho mais clássico como Pessoa, como ainda singuralizar contemporaneamente a 
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produção dos mesmos nesse “incessante diálogo que chamamos de literatura.” (ALVES, 

2009, p. 19).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazendo ficção da própria ficção, Mário Cláudio ficcionalizou o cotidiano de 

Bernardo Soares e explorou, através do olhar do narrador António, a atmosfera social e 

emocional que envolvera o narrador de O livro do Desassossego.  

De forma original, Mário Cláudio estabelece um diálogo com a obra de Fernando 

Pessoa a partir do seu heterônimo Bernardo Soares. Uma obra quase idêntica à sua matriz, 

cujo requinte de procedimentos, a exemplo do engenhoso exercício de metalinguagem que 

o autor pratica nas páginas do texto1, atesta o débito de Mário Cláudio com sua fonte 

original.  

Como assinala Eduardo Lourenço (1993), Mário Cláudio confere a suas narrativas 

cores próprias, e permite aos seus textos adquirirem o caráter ficcional que possua uma 

“galáxia de metáforas fosforescentes e opacas” (LOURENÇO, 1993, p. 203). Embebido 

pela insubstância do passado e pela reverência a um dos mais caros escritores portugueses, 

Mário Cláudio tecera uma narrativa de fôlego admirável; requintes formais que 

essencialmente representam uma situação histórica particular, em suas tensões e 

contradições multiplicadas, aliada à vontade lúdica de lhe sobrepor um “rosto de palavras 

mais denso que todas as memórias” (LOURENÇO, 1993, p. 203).  

                                                 
1 Como pontua Maria Theresa Abelha Alves (2009), exacerbando um engenhoso procedimento 
metalingüístico, Mário Cláudio se autorreferencia no livro, como o homem que “possuía larga 
experiência em se aproveitar das histórias alheias” (CLÁUDIO, 2009, p. 96) para registrar as 
memórias do idoso António. Uma bela metáfora do método criativo do autor, que chega a brincar 
com seu próprio estilo que se apropria de reconstruir histórias alheias, representando nas linhas do 
romance o apurado discurso intertextual que o circunda.  
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DUELANDO ENTRE ROSA E TORGA – UMA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS 

NARRATIVAS DOS CONTOS “O DUELO” E “A CAÇADA”  

 

Ulisses Macêdo Júnior1 

 

 

“A vida não tem ensaio, ela é uma só”.  

(Francisco Lima) 

 

“A vitalidade da vida é maior do que a  

maldade do homem” (Francisco Lima) 

 

 

Para a construção do trabalho proposto faremos uma análise das estruturas dos 

contos em questão, observando os modos de criação estética adotados pelos dois autores, 

do caráter universal que as narrativas assumem ao elencarem temáticas que, por meio de 

uma proficuidade literária, extrapolam os seus respectivos espaços locais e atingem uma 

dimensão com intenso grau de humanidade.  

Hélio Pólvora (2002), ao concordar com as abordagens de Diderot e Borges acerca 

da complementaridade do conto ao correr do tempo, nos leva a perceber o quanto as obras 

dos nossos dois autores são edificadas durante a construção das suas histórias literárias. 

Rosa e Torga apresentam alguns traços e peculiaridades estilísticas que os acompanharam 

em todos os seus trabalhos. No decurso do tempo as obras se complementam e adquirem 

uma tez própria e completa. No caso específico das coletâneas Sagarana (1984) e Novos 

contos da montanha (1996) o mesmo eixo norteador é percebido, trazendo para seus universos 

                                            
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
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a ideia de conjunto, como se os contos que as compõem estivessem alinhados em 

consonância, representando a obra por inteiro.  

O conto “O duelo” do escritor brasileiro, foi publicado em 1946 na coletânea de 

contos intitulada Sagarana, obra alicerçada na geografia interiorana do sertão mineiro, em 

suas histórias/estórias sobre a saga de um povo e seu meio. A coleção é composta por oito 

contos que traz a ideia de narrativas que se completam em si, dando a perspectiva de 

unidade textual.  

O conto “A Caçada”, do autor português, integra o livro intitulado Novos contos da 

montanha. Em suas linhas descritivas adentramos no mundo do povo trasmontano, regidos 

pela força telúrica do seu criador. O cenário é a terra da sua infância, fria, natural, rústica, 

pura, povoada de personagens embrutecidos e vincados às suas tradições originais.  

 

I - PRELIMINARES E ANÁLISES DE “O DUELO” 

 

Para uma melhor compreensão das abordagens argumentativas que serão realizadas 

na análise da narrativa faz-se necessário uma pequena síntese do enredo do conto em 

questão. O objetivo de tal sinopse é possibilitar ao leitor, tanto o que perscrutou suas linhas 

descritivas quanto o que desconhece totalmente o conto, adentrar, inicialmente na estrutura 

do texto em si, na ordenação dada pelo autor e, posteriormente, perceber as trilhas 

geográficas percorridas pelos personagens no duelo, e meandros literários do 

autor/narrador. 

A história tem como cenário o sertão de Minas Gerais, interior, com seus campos e 

vilarejos, que por ausência do “braço” do Estado, uma arbitrária e silenciosa “lei local” 

acaba influenciando as ações dos personagens. Ao final da narrativa a linha geográfica se 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores 

de Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2790 

 

estende até a cidade de São Paulo, em menção, quando é relatada a viagem de um dos 

protagonistas. De um modo geral, os personagens estabelecem uma relação de relativa 

tranquilidade com o ambiente em que vivem. No entanto, todos estão submetidos ao 

código do meio, às leis de causa e efeito que conduzem os habitantes da região.  

Em específico, o conto narra o conflito entre os personagens Turíbio Todo e 

Cassiano Gomes, desavença que inicialmente surge a partir da traição da esposa do seleiro 

Turíbio, dona Silivana, “de olhos bonitos de cabra tonta”, como assim é descrita. Por 

razões de infidelidade, o personagem arquiteta um plano de vingança para por fim à vida de 

Cassiano Gomes. No entanto, ao dar cabo ao seu intento comete um erro que irá nortear 

as demais ocorrências da história. É nesse instante que o acaso disparará outro evento para 

a linha dos acontecimentos. O protagonista acaba matando Levindo Gomes, irmão do seu 

inimigo, e pondo início ao longo duelo que dá nome ao conto. 

Para maior aclaramento da organização do enredo da história, traçaremos um 

relativo painel que visa elucidar as trilhas estruturais percorridas por Guimarães Rosa na 

composição de tal narrativa. 

A estratégia escolhida pelo autor, dentre outros fatores, visa um reforço no sentido 

de efetivar para o leitor a lógica intrínseca que permeia a obra. Vejamos: a princípio, já no 

primeiro parágrafo, o narrador opta por descrever um pouco das características físicas e 

psicológicas do protagonista Turíbio Todo. “TURÍBIO TODO, NASCIDO À BEIRA 

DO Borrachudo, era seleiro de profissão, tinha pêlos compridos nas narinas, e chorava sem 

fazer caretas; palavra por palavra: papudo, vagabundo, vingativo e mau. Mas, no começo 

desta estória, ele estava com a razão.” (ROSA, 1984, p.157). Observemos a 

intencionalidade do narrador, posterior às descrições da rusticidade e fraqueza de caráter 

do personagem, afirmando que, ao menos nesse caso, Turíbio estava com a razão.  Um 
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intento à compreensão que se deve ter com o personagem ou mesmo o sarcasmo do 

narrador destilado por entre as bordas textuais.  

Sobre essa última perspectiva aventada, Ronaldes de Melo e Souza afirma: “Na encenação 

do drama, que se revela mais cômico do que trágico, o narrador concebe o entrecho dos 

duelistas como um jogo de sorte e azar. Do início ao fim da narrativa, adota o tom jocoso 

do ironista do caráter, intenções e atos dos personagens.” (SOUZA, 2008, p. 59). 

Na sequência, nos quatro parágrafos posteriores, as descrições se ampliam. 

Primeiramente na tentativa de justificar a história do recolhimento de Turíbio Todo por seu 

papo saliente que causava certo “frisson”. Na sua vida de reclusão como seleiro, em virtude 

de acanhamento com o seu aspecto físico, que em tempos posteriores “cai” em uma vida 

de gandaia e indolência. Ao final do terceiro parágrafo, o narrador introduz a ideia da lógica 

local pautada nas relações de causa e efeito que seguem os capiaus da região. Por fim, o 

fechamento do ciclo e a volta ao princípio. “Assim, pois: de qualquer maneira, nesta 

história, pelo menos no começo - e o começo é tudo - Turíbio Todo estava com a razão.” 

(ROSA, 1984, p.158).  

É importante ressaltar que toda a arquitetura narrativa orquestrada pelo autor e 

concretizada pelo narrador nesse princípio é ajustada como forma de reforço à ideia da 

razão estar ao lado do protagonista. Em uma espécie de falsa tese antecipada pelo narrador, 

o conto inicia-se com a descrição das características e defeitos de caráter do personagem, 

mas atenuado por ter a sua honra ultrajada, logo, o direito lhe compete. No entanto, forças 

maiores conduzem Turíbio Todo, assim como Cassiano Gomes, e os colocam em um jogo 

em que os jogadores são meros fantoches da casualidade do destino.  

As cenas sequenciais trilham por essa lógica. Turíbio é acossado por uma série de 

azares, quando resolve dormir fora de casa em uma pescaria, e ao retornar antes do tempo 
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previsto, encontra sua mulher em ato de adultério com Cassiano Gomes. Turíbio Todo, em 

artimanha pensada, pois seu opositor fizera parte da Infantaria da força pública, tece sua 

vingança com labor e frieza. Pelas “leis” locais, tal ato é passível de uma reação vingativa 

contra o infrator. Logo, tudo acaba se encaminhando “naturalmente”, e o mais provável 

quase acontece, mas um erro muda toda situação. Turíbio acaba por assassinar o irmão de 

Cassiano Gomes, fato, como já dito, disparador do extenso duelo.  

Durante todo o enredo, a partir de tal implicação, o duelo transcorre sem nenhum 

encontro dos envolvidos. Em uma cadeia sinuosa, percorrem e se entrecruzam fatores 

temporais desconexos. Somente ao final, quando Cassiano Gomes, por problemas 

cardíacos, retrocede e Turíbio Todo segue para São Paulo que o duelo é reconfigurado com 

a entrada de um novo personagem. Cassiano Gomes morre com a evolução da doença e 

Turíbio Todo retorna de sua longa viagem e segue para os braços da sua amada esposa. No 

entanto, mais uma vez, o imponderável acontece. Timpim Vinte-e-um, um capiau franzino, 

por dívida de gratidão a Cassiano Gomes em salvar o seu filho, acaba ocupando o lugar do 

amigo no duelo, e mesmo a contragosto e não desejando praticar o ato, acaba dando fim à 

vida de Turíbio Todo. A situação, como afirma o próprio Timpim, não tinha jeito, a morte 

era inevitável, pois dívida de honra daquelas tinha que ser paga de qualquer forma. Timpim 

pede desculpas a Turíbio Todo, por não se tratar de nada pessoal, e dispara a garrucha.  

A ação de Vinte-e-um mais uma vez reforça a ideia de que as forças do meio, das 

casualidades, são maiores que o desejo dos personagens que nada podem fazer diante dos 

acontecimentos. Contudo, a fim de retornarmos ao ponto inicial da lógica da construção 

narrativa do autor, vamos sintetizar a nossa lógica argumentativa.  

Primeiro, a descrição inicial do caráter de Turíbio Todo com relativa 

condescendência por ele estar com razão; Segundo, o detalhamento das descrições, 
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apresentando a personagem anteriormente e depois de cair na vadiagem; Terceiro, a 

exemplificação das leis locais pautadas nas relações de causa e efeito; Quarto, o fechamento 

do 1º ciclo com a reafirmação da razão de Turíbio Todo. 

O segundo ciclo se abre expondo as causas iniciais do conflito, posteriormente no 

desdobramento a partir da nota dissonante. Dá-se então o duelo em que os personagens 

nunca se encontram concretamente, mas o jogo entre ambos permanece, indicando um 

aparente desfecho com a ida de Turíbio a São Paulo e o retorno de Cassiano Gomes com 

problemas cardíacos. No entanto, dessa aparente tranquilidade o nocaute acontece, 

conforme Cortázar (2006). O capiau Timpim Vinte-e-um assume o lugar de Cassiano no 

duelo e desfere  golpe final em Turíbio.  

A elaboração da narrativa acaba conduzindo o leitor a ter a compreensão, no 

sentido de benevolência, às ações e casualidades que levam os personagens a tais destinos.  

Através da figura do narrador e de posse dessas linhas gerais ou pelo interior dessas Minas, 

seguiremos para outras análises da obra em destaque. 

Como dito anteriormente, a condução da narrativa se dá através de um narrador em 

terceira pessoa que condiciona o leitor ao nexo que rege as ocorrências de tal ambiente. 

Tais descrições são apresentadas em um engenho sinuoso, conforme explicitado em 

argumentação anterior, e como forma de reforço desse labiríntico alinhavo, o narrador 

assume uma postura irônica de modo a sugerir outra compreensão do que está sendo por 

ele afirmado. Essa ironia também se faz quando o autor tece sua narrativa, através de um 

mediador (o mesmo narrador), um mestre de cerimônias, que cria suspenses e expectativas 

numa definida função de (des)orientar o leitor para que encontre sua própria trilha nessa 

imensa seara.  



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores 

de Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2794 

 

Observemos no fragmento o momento posterior da descoberta de Turíbio Todo 

com seus planos de vingança diante da traição da sua mulher Silivana: 

...Altos são os montes das Transmantiqueira, belos os seus rios, 
calmos os seus vales; e boa é a sua gente...Mas, homens são 
homens; e paciência serve para vãos andares, em meados de maio 
ou no final de agosto. Garruchas há que disparam sozinhas. E é 
muito fácil arranjar-se uma cruz para as sepulturas de beira de 
estrada, porque a bananeira-do-campo tem os galhos horizontais, 
em ângulos retos com o tronco, simétricos, se continuando dos 
lados e é só ir cortando todos, com exclusão de dois. E...quê? O 
tatupeba não desenterra os mortos? Claro que não. Quem esvazia 
as covas é o tatu-rabo-mole. O outro, para que iria ele precisar 
disso, se já vem do fundo do chão, em galerias sinuosas de bom 
subterrâneo? Come tudo lá mesmo, e vai arrastando ossadas para 
longe, enquanto prolonga seu caminho torto, de cuidoso sapador. 
(ROSA, 1984, p. 159-160) 

 

               No conto “O duelo” o enredo gira em torno de três personagens centrais 

somados a mais uma que é inserida ao final. Turíbio Todo, o marido traído e assassino de 

Levindo Gomes; Cassiano Gomes, amante de dona Silivana e irmão do finado Levindo; 

Dona Silivana, esposa de Turíbio e amante de Cassiano, motivo inicial das implicações. E 

por fim, Timpim Vinte-e-um que surge no final ao assumir uma dívida de honra com 

Cassiano Gomes, tornado-se o causador da morte de Turíbio. Tudo acaba circulando a 

partir de dois elementos disparadores do duelo: a traição da personagem Silivana e o 

assassinato por engano de Levindo Gomes. O primeiro evento seria resolvido se Turíbio 

Todo tivesse acertado o seu verdadeiro alvo, e o segundo acontece em decorrência do 

primeiro, causando assim, de fato, a peleja. D. Silivana, com seus “olhos grandes de cabra 

tonta” permanece ligada aos dois duelistas, que alternadamente vão visitá-la. Vale ressaltar a 

simbologia presente nessa figura feminina que atrai e é motivo de perdição masculina. 

Possui olhos grandes, bonitos e de cabra tonta, pois observa a todos e para diversos lados. 

Obtém a redenção até mesmo do próprio marido que a poupa, a aceita e a deseja. 
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Timpim Vinte-e-um entra em cena num papel decisivo: assumir o lugar de Cassiano 

Gomes quando este falece e dá o arremate final ao conto e à vida de Turíbio Todo.  

 É importante ressaltar mais uma vez a força da eventualidade, do imponderável 

nessa ambientação da narrativa. O mais lógico e provável é que um dos dois duelistas 

iniciais, Turíbio Todo ou Cassiano Gomes, se sagrasse vencedor. Ambos são descritos 

como hábeis e fortes capiaus, conhecedores das pelejas e brigas locais. No entanto, 

Cassiano é derrotado pela doença e Turíbio por uma simples e esquálida criatura. Timpim 

Vinte-e-um é levado àquela situação que não lhe oferece escolha e ele não foge às suas 

designações. Invertendo a lógica evolucionista darwiniana, o mais fraco sobrevive e os mais 

fortes são vencidos.  

No entanto, é possível perceber alguns sinais que são apontados pelo narrador na 

descrição da personagem em questão. Por algumas dessas marcas podemos ter uma 

sugestão de uma força silenciosa presente em Timpim. Vejamos a conversa de Cassiano 

Gomes com Vinte-e-um: 

 

[...] 
- E quem é aquele manguarão? Aquele grandalhão que estava te 
dando arrancos?  
- É meu irmão Izé, sim senhor.  
- Por que é que ele estava te batendo?  
- Por causa que ele queria tomar de mim estas mandioquinhas 
ensoadas... E eu não dou, porque estou levando p'ra minha 
mulher, que teve criança, ant'ontem, e não tem nada lá em casa 
p'ra ela comer! ...  
- Oh seu Vinte-e-Um! Pois então você é casado? ...   
E é o primeiro filho?  
- Nhor não, com esse é trêis... O primeiro morreu de ano, e o 
outro, que era mulher, nasceu morto de nascença.  
- E por que é que você, que tem essa testa cabeluda de homem 
bravo, e essas sobrancelhas fechadas, juntando uma com a outra 
por cima do nariz, por que é que você ficou quieto e não bateu 
nele também? ...  
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- Não vê que a minha mãe sempre falava p'ra eu não levantar a 
mão p'ra irmão meu mais velho... E, como eles todos são de mais 
idade, por isso todos gostam de dar em mim.  
Cassiano inspeccionava o matuto, olhando-o de alto para baixo e 
de baixo para o alto outra vez.  
- Oh ferro! ... E, me diz uma coisa: você é sempre assim durinho 
feito pedra? Nunca murguéia o corpo nem abaixa os ombros p'ra 
diante?  
- Nhor não... Ach' que não... Sei não ... [...]. (ROSA, 1984, p. 179) 

 

Umas pequenas descrições sutis sinalizam de que Timpim Vinte-e-um poderia ser 

capaz. A sua descrição mostra-o um esquálido, mas possuidor de uma testa cabeluda de 

homem bravo, e principalmente, pelo fato de não se dobrar e não revidar diante da 

violência do irmão para tomar-lhe uma mandioca. Afinal, respeitara o que a mãe sempre lhe 

ensinou em não levantar a mão pra irmão mais velho. Mesmo com toda debilidade do 

personagem, Cassiano Gomes percebe a resignação da sua lógica moral. Capaz de qualquer 

ato para cumprir um prometido.  

Ainda torna-se importante mencionar, sobre as estruturas montadas pelo autor, o 

que a epígrafe de abertura do conto revela, pois desvenda a história, Vejamos então: 

 

E grita a piranha cor de palha,   
irritadíssima:  
- Tenho dentes de navalha, e   
com um pulo de ida-e-volta   
resolvo a questão!.. .  
- Exagero... - diz a arraia   
eu durmo na areia,   
de ferrão a prumo,   
e sempre há um descuidoso   
que vem se espetar.  
- Pois, amigas, - murmura o gimnoto,   
mole, carregando a bateria -   
nem quero pensar no assunto:   
se eu soltar três pensamentos  
elétricos,  
bate-poço, poço em volta,   
até vocês duas   
boiarão mortas.... 
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(CONVERSA A DOIS METROS DE PROFUNDIDADE.) 
(ROSA, 1984, p. 159-160) 

 

A dois metros de profundidade e com três pensamentos elétricos ou por meio de 

uma garrucha velha o golpe final pode ser desfechado. Tanto o gimnoto mole quanto 

Timpim Vinte-e-um exercem essa função de se apresentarem como frágeis e débeis, e 

acabam suplantando aqueles que aparentam mais força. A dois metros de profundidade ou 

nas entrelinhas textuais é apresentado um dos principais enigmas que gerem a narrativa. O 

subterrâneo e aparentemente mais fraco passa a ser dotado da força que irá definir a 

situação. 

 

II - ROTEIRO E ARGUMENTAÇÕES DE “A CAÇADA” 

 

No conto “A caçada” do escritor português Miguel Torga, alguns elementos de 

sua tessitura textual se assemelham ao conto “O duelo” de Rosa, em outros, os artefatos 

são construídos de forma dessemelhante. No entanto, as linhas gerais de ambas as 

narrativas convergem e se aproximam de modo a formar, relativamente, um único painel 

de uma geografia edificada, sobretudo, através da palavra registrada. 

Da mesma forma como fora feito com o conto anterior, estará se fazendo aqui a 

análise do conto torguiano. Inicialmente com uma sinopse geral acompanhada de algumas 

considerações críticas, posteriormente com a compreensão da sua composição estrutural, e, 

por fim, dando destaque aos aspectos centrais que engendram a trama. 

A história começa quando “ao romper da manhã” a personagem Felismino é 

acordado com fortes batidas na porta da sua casa. Ao pensar inicialmente que se trata do 
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amigo Leoniz, Felismino estranha o fato de ele ter chegado tão cedo. Joaquina, sua esposa, 

começa a despertar para cuidar do farnel. No entanto, ao colocar a cabeça para fora de casa 

a fim de indagar o amigo, depara-se com um antigo desafeto, “o cabrão do Marta”, que o 

convida para uma caçada de perdizes. O protagonista aceita a empreitada já desconfiando 

das reais intenções do adversário. Assim, partem rumo às perdizes e as armadilhas que 

poderão estar preparadas ao longo do trajeto. Seguem em um jogo que exige cada vez mais 

atenção e perspicácia. Duelam, sem se enfrentarem diretamente. O caçador pela exaustão, 

confusão de pensamento ou simples deslize poderá virar a caça. Ao final, o não provável 

acontece.  

A estrutura narrativa de “A caçada” segue algumas diretrizes que procuraremos 

agora aclarar. O conto é iniciado sem maiores ou prévias informações. Na primeira cena 

que precede o duelo é mostrada somente a casa e a esposa de um dos protagonistas que 

busca reconhecer quem o chama. A partir do aceite ao desafio, iniciam-se as complicações 

do enredo. As cenas transcorrem em um transe frenético dos personagens, até o rápido 

desfecho. Assim, percebemos que do ponto de vista da arquitetura do conto, “A caçada” 

de Miguel Torga possui uma estrutura mais simples do que o conto “O duelo”, de 

Guimarães Rosa. O seu arcabouço se dá na seguinte síntese: A introdução curta que 

direciona os personagens para a luta; um desenvolvimento naturalmente mais longo, em 

que as problemáticas, com doses de tensão regulada, são disparadas, e ao final uma espécie 

de anticlímax em uma curta extensão.  

Observemos que, diferentemente da estrutura dada a “O Duelo”, quando o autor 

mineiro desenvolve uma tessitura peculiar em que a própria composição narrativa, de 

condução do leitor, exerce papel preponderante. No conto de Torga, a estrutura vem 

exercer a linearidade necessária a uma estória que já se inicia em clima de movimento. Por 
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ser uma narrativa mais curta, Torga em sua perícia na arte de narrar, opta por uma narrativa 

que já acontece num ato de complicação. As partes do seu enredo ficam somente nas 

menções explicativas que ajudam a construir as ações do desenvolvimento. Todavia, não 

queremos afirmar, dessa forma, nenhum juízo de valor entre os contos ou entre os autores. 

Sinalizamos sim, os tipos e direções escolhidas por seus criadores em meio a uma gama de 

interesses e objetivos pessoais que os envolvem. As suas escolhas, de certo, representam 

uma série de implicações que estão relacionadas às suas épocas e seus modos de percepção 

da realidade através do caleidoscópio da arte. Logo, os nossos propósitos se dão no sentido 

de perceber as trilhas estilísticas que regem tais obras e destacar os labirintos e traçados 

textuais que as envolvem. 

A princípio, conforme dito anteriormente, o episódio apresenta as preliminares do 

grande evento. O motivo disparador do prélio somente é revelado quando o narrador 

descreve: “O Felismino contraiu-se por dentro. Já sabia que não eram as perdizes que 

interessavam ao visitante. O bandido não lhe perdoava tê-lo enfrentado na feira da Vila e 

vinha vingar-se.” (TORGA, 1996, p. 214) 

A contenda advém, e diferentemente do conto “O duelo”, em que os personagens 

não se encontram, em “A caçada” apresentam-se lado a lado. No entanto, o mesmo efeito 

ziguezagueante do primeiro conto agora se repete de forma mais tensa. Tais sinuosidades 

ocorrem no transcorrer da caçada, numa artimanha em acertar o adversário 

disfarçadamente, quase num movimento do acaso.  

Assim como no conto rosiano, o ambiente da narrativa em análise é regido por 

leis invisíveis de conduta. O código de influência dos valentes e corajosos que direciona e 

não oferece abertura ou escolha aos jogadores. A força do meio tencionando as ações da 

personagem.  
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Somente ao final, depois de passar pela provação em não se acovardar diante dessa odisséia 

é que Felismino é liberado da querela. Vejamos algumas amostragens de como a 

personagem não foge ao convite do inimigo para a caçada: 

 

- Olá! – Quer vir às perdizes? Nada mal imaginado, não senhor! 
Por aquela não esperava ele... Mas tinha que ser. Enterrou as 
unhas no lambril da janela e respondeu, sem deixar tremer as 
palavras: 
- Posso ir. Tirou a cabeça para dentro, voltou-se, e viu a mulher a 
enfiar a saia. Torna-te a deitar. – E o farnel? – já não é preciso. – 
O Leoniz leva que chegue? 
- O Leoniz não vai. Se ele aparecer, diz-lhe que tive um convite e 
não pude recusar. 
- Um convite de quem? 
- Não interessa. Acostumada a obedecer cegamente, a Joaquina 
meteu-se outra vez na cama e adormeceu quase logo. 
Calmamente, o Felismino acabou então de se vestir' foi à gaveta 
do pão buscar uma côdea, e quando acabou de mastigar bebeu 
dum trago um cálice de aguardente. Depois, pôs o cinturão, tirou 
a arma do prego onde estava pendurada, abriu-a e meteu-lhe um 
zagalote no cano esquerdo e um cartucho de chumbo cinco no 
direito. Finalmente, desceu e destrancou a porta. (TORGA, 1996, 
p. 213) 

 

Na concepção de Felismino, por essa lógica local, tinha que ser e não dava para 

fugir, a caçada era então iniciada. Pela citação acima, torna-se também importante 

mencionar o precário papel exercido pela personagem Joaquina. Como forma de apenas 

compor figurativamente o cenário, numa função de esposa de Seu Felismino a personagem 

mostra-se submissa e não desperta mais nenhum desejo do marido. Está ali para preencher 

uma vacância que acaba denotando certa rusticidade de Felismino e miserabilidade da 

condição humana. Percebe-se então, que não há grau de convergências entre as 

personagens femininas dos dois contos. Dona Silivana, com “seus olhos bonitos de cabra 

tonta”, encanta e é o motivo inicial da peleja; Joaquina é tratada com desdém e não mais 
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desperta aspiração do marido. Uma protagoniza, a outra é personagem secundária, servindo 

como um retrato da dura condição feminina.  

No conto “A caçada”, podemos vislumbrar as ações incursivas do narrador, 

sinalizando, trazendo informações que, juntamente com uma possível cumplicidade do 

leitor, visa preencher as lacunas textuais somente sugestionadas. Semelhante ao conto de 

Guimarães Rosa, o narrador aparece algumas vezes com certa ironia, pois inquire e 

comenta as ações dos personagens. Observemos: “- Podemos então ir por aí fora... – disse, 

num tom despendido. Começaram a caminhar lado a lado, calados como velhos, amigos 

que já não têm que dizer. Quem os visse, mal diria que cada um levava às costas a vida do 

outro,,, apertada nas câmaras da caçadeira.” (TORGA, 1996, p. 214). 

Tanto as sequências das três vírgulas, quanto o comentário do narrador, a sutil 

ironia se faz presente. Talvez não uma ironia jocosa no sentido de chacota, mas sim, na 

perspectiva de apontar as entrelinhas do texto que a situação verdadeiramente denota. 

Em todo o decorrer da narrativa, a partir do momento introdutor, o duelar 

acontece. Seja pelo pretexto da caça de perdizes quando descarregam somente um dos tiros 

das armas ou mesmo nas astúcias do personagem Marta tentando alvejar o adversário ao 

alegar ter sido um fato acidental. Nesse meio de regulamentos ninguém ousa infringir a lei 

estabelecida. A cena que denota tais conjecturas, além de ser hilariante no resmungo dado 

pelo personagem, ao menos para o leitor que a percebe, também novamente apresenta os 

combatentes em pleno duelo. 

No esplendor do outono, o grande panorama da montanha 
escancarara-se à luz do sol. Denunciadas por um tufo de fumo 
que se erguia delas, as povoações circundantes surgiam 
milagrosamente na paisagem. 
Em dado momento, o perdigueiro do Felismino estacou. Alguns 
segundos de expectativa, passos cautelosos do dono e, por fim, 
duas perdizes saltaram, mansas, de rabo, inocentes ainda. Uma 
única detonação alarmou a quietude das fragas. 
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- Dá cá! De arma pronta, o Marta ficara parado, à espera. E ao ver 
a segunda perdiz distanciar-se sem fogo, cuspiu fora, numa raiva 
mal contida.  
Pouco depois chegou sua vez. Logo adiante, o resto do bando 
ergueu-se-lhe aos pés, todo em girândola, num pavor 
desordenado. Mas deu-lhe também um tiro apenas. 
- Claro... – rosnou o Felismino, com seus botões. (TORGA, 1996, 
p. 213) 

 

 

E por fim, o desfecho, quando os duelistas resolvem terminar a caçada e cada um seguir 

para o seu lado. Ainda assim, no arremate, Felismino se mostra digno de um bom 

combatente, pois mesmo em meio a todo o desgaste da luta deixa a cargo do inimigo a 

resolução sobre o término da peleja. O anticlímax surge, quando, realizadas as cordialidades 

finais, e, ao menor sinal, Felismino sente a presença do opositor no seu encalço. No 

entanto, o Marta acaba abandonando a querela de uma vez. “E, em vez do tiro que 

esperava, bateu-lhe nas costas a voz grossa do Marta, quente como uma baforada de vento 

suão: - E ouça: o que lá vai, lá vai...” (TORGA, 1996, p. 222). 

 

CONCLUSÃO  

 

Assim, os consagrados contistas discorrem por suas trilhas labirínticas, conduzindo 

seus leitores a bordo de uma imagística viagem de intensa atividade, sobretudo, humana. E, 

se conforme nos afirma Cortázar (2006) mais uma vez, o conto é semelhante a uma 

fotografia, estamos diante de exímios fotógrafos que recortam o objeto escolhido com uma 

precisão cirurgicamente disforme, destacando os mais íntimos e significativos detalhes, 

percebidos, sobremaneira, através das frestas e silêncios que a imagem sugere.  
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Guimarães Rosa e Miguel Torga, como contistas, também possuem em comum toda a 

criação de um cenário, de um ambiente no qual se estabelecem as ações narrativas. 

Transportam os leitores para seus quadros imagéticos, levando-os a perceber o que está nas 

entrelinhas textuais.  

Obviamente, para tal perspectiva há que se considerar a interação com o leitor; no 

entanto, inegável é que dos seus contos emergem toda uma concepção de existência 

fantasiosa e ao mesmo tempo verossímil de existência da história, dando uma tez de 

autenticidade à narrativa. Uma realidade construída e edificada através do olhar profícuo da 

literatura, da arte. Como nos afirma Cid Seixas (1996), a arte, vindo a servir como elemento 

construtor de uma realidade, que interage com o mundo real, mas que apenas se alicerça, 

sobretudo, através do fino traço da palavra.  
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O PENSAMENTO E O MODO DE VIDA DO HOMEM MEDIEVAL N'A 

DEMANDA DO SANTO GRAAL 

*Vanessa Soeiro Carneiro 

Orientadora: Márcia Manir Miguel Feitosa 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Trovadorismo se iniciou em 1198 ou 1189 com A Cantiga da Ribeirinha (de Paio 

Soares de Taveirós) e estendeu-se até o início do século XV. Foi um período marcado pelo 

feudalismo e pelo teocentrismo, sendo a prosa caracterizada principalmente pelas novelas 

de cavalaria provenientes da França e remotamente da Inglaterra. Elas se originaram a 

partir da prosificação das canções de gesta e se dividem em três ciclos: o ciclo clássico, o 

ciclo bretão ou arturiano e o ciclo carolíngio. Destes ciclos o único que vingou em Portugal 

foi o Bretão e é dele que A Demanda do Santo Graal faz parte. 

 O manuscrito que contém a história d'A Demanda do Santo Graal foi escrito durante 

a Idade Média, por volta de 1220, e essa obra narra a história dos cavaleiros da távola 

redonda e de suas aventuras quando eles partiram de Camelote em busca do sagrado Graal. 

O Graal, n'A Demanda, é o cálice no qual Jesus tomou o vinho na última ceia e que, 

posteriormente, foi usado por José de Arimatéia para recolher o sangue do Cristo 

crucificado. Originalmente, essa lenda era pagã e possui raízes célticas, mas foi modificada 

para se adequar ao cristianismo e transmitir à população os valores pregados pela Igreja 

medieval. 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar de que forma as principais 
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características da Idade Média - ou seja, o pensamento e o modo de vida do homem 

medieval - são retratadas na obra A Demanda do Santo Graal. 

 

1. CAVALARIA 

 

 Uma das figuras mais importantes da Idade Média era a do cavaleiro. Suas funções 

eram desde caçar e participar de torneios até proteger as donzelas e os desfavorecidos. Para 

ser sagrado cavaleiro, um jovem precisava ser dotado de diversas virtudes (como 

humildade, coragem, lealdade, justiça e caridade) e valores sociais, morais e religiosos. No 

momento da sagração, o cavaleiro prestava um juramento de fidelidade à Igreja e 

normalmente a um senhor feudal também.  Por isso, era de grande importância que ele 

fosse cristão. Isso é retratado na obra A Demanda do Santo Graal através da figura de 

Palamades. Ele era o bom cavaleiro pagão cujo único defeito era não ser cristão e que só 

pôde se tornar um dos cavaleiros de Artur e se juntar na busca pelo Graal após aceitar 

Cristo como seu Salvador e ser batizado na fé cristã. 

 Outra característica importante para entrar na cavalaria era a nobreza. A linhagem 

de um cavaleiro era extremamente importante porque apenas os homens de linhagem 

nobre - normalmente filhos de cavaleiros - podiam ingressar na cavalaria. É por isso que 

Persival se recusa a fazer de Artur, o Pequeno, cavaleiro, porque não só seu nome era 

desconhecido naquele momento, mas também a sua ascendência. “..., pois que nada sabeis 

de sua linhagem, não tenho razão para que o quisesse fazer cavaleiro, porque tenho medo 

que possa ser de linhagem de vilãos, e rogo-vos que vos não pese disso.” (ADSG, 2008, p. 

242) Justamente por reconhecerem a importância que a linhagem de um cavaleiro 

representa, tanto Meraugis quanto Artur partem em busca de descobrir quem são seus 
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antepassados. 

 Além disso, a palavra de um cavaleiro era muito importante e toda vez que ele fazia 

uma promessa para alguém, ele deveria cumpri-la ou seria tido como perjuro e desleal. 

Observa-se esse fato na novela quando Boorz se vê dividido entre socorrer seu irmão 

Leonel – que estava sendo arrastado por dois homens – ou ajudar uma donzela que estava 

sendo sequestrada por um rapaz: 

Quando Boorz isto ouviu, não soube o que fizesse; se a seu irmão 
não socorresse, isto seria a maior diabrura do mundo. E, por 
outro lado, se não socorresse a donzela, seria desleal com Deus e 
com o mundo, porque havia prometido a Deus e aos da távola 
redonda que jamais deixaria de dar ajuda a donzela que a pedisse. 
(ADSG, 2008, p. 170) 
 

 E também quando Erec se vê obrigado a matar sua própria irmã: 

 - Que dizeis, senhores? Disso não posso escapar, a menos 
que me mateis, porque, enquanto viva, não me afastarei de 
promessa que prometer, mas se me matardes, ficará ela. Ora fazei 
qual tiverdes por melhor: ou me matais, ou matarei eu a ela, 
porque mui de coração quero receber esta morte, porque 
outrossim jamais serei leal cavaleiro; depois que esta crueza fizer, 
não valerei uma palha.(ADSG, 2008, p. 297) 
 
- Tu (Erec) me acusas de traição, mas certamente não me devem 
tanto acusar como a ti, porque, se não fosses mais aleivoso 
cavaleiro do que outro, não matarias assim tua irmã só por uma 
palavra que me prometeste. (ADSG, 2008, p. 298) 

 

2. 3. CASTIDADE, CASAMENTO E AMOR CORTÊS 

 

 No período medieval, o ato sexual era visto como algo pecaminoso e só era 

permitido pela Igreja se fosse praticado dentro do casamento e com o intuito de gerar 

filhos. Assim, a maior virtude que uma pessoa poderia ter era sua castidade. A Igreja 

pregava a castidade inclusive dentro do próprio casamento. 

 A sua importância é demonstrada n'A Demanda do Santo Graal principalmente 
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através de Galaaz que, por ser o cavaleiro mais puro e casto de todos, conseguiu encontrar 

o Graal. Além dele, Persival, Boorz, Aglinda, a irmã e a tia de Persival são retratos das 

graças que podem advir da valorização da castidade. Sendo que esta era um dos principais 

meios para se chegar ao Paraíso, como se pode observar no seguinte trecho da novela: “- 

Rei Artur, eu me vou para o paraíso, que tu me quiseste impedir por tua luxúria; minha 

castidade me pôs em alegria e tua luxúria te colocará em grande dor e em martírio, se te 

não castigas.” (ADSG, 2008, p. 233) 

 Se de um lado aqueles que valorizavam a castidade estavam sob a graça divina, do 

outro aqueles que contra ela pecavam estavam condenados a castigos e desgraças e, a não 

ser que se arrependessem e se purificassem, destinados ao inferno. Como exemplos disso 

na obra tem-se o Rei Artur, o Rei Mars, Tristão, Lancelote, Nabor, a Rainha Isolda, a 

Rainha Genevra, a filha do Rei Brutos e a filha do Rei Hipômenes. 

 O casamento na Idade Média dificilmente ocorria por amor. Ele era visto como 

uma negociação, um contrato feito por dinheiro, para unificar duas famílias ou dois reinos 

ou para reparar a honra de uma donzela maculada. Frequentemente, quando uma donzela 

era forçada por um homem a deitar-se com ele, a família da moça se vingava matando-o ou 

o obrigava a casar-se com ela. Se ele já fosse casado, poderia propor que o matrimônio 

ocorresse entre a moça e um dos seus vassalos. O próprio Rei Artur chegou a fazer essa 

proposta a Tanas após deitar-se à força com a filha do velho cavaleiro: 

 - Assim Deus me ajude, disse o cavaleiro, pesa-me, 
porque, se outro fosse, vingaria minha desonra; mas de vós, seria 
traidor, porque sois meu senhor; mas isto vos farei: não vos 
amarei nunca, porque desonra me fizestes e vilania, pois forçastes 
minha filha. 
 O rei, que bem reconhecia que o afrontara, disse-lhe: 

- Estou aqui, que vo-lo quero corrigir à vossa vontade, e quero 
casar vossa filha com um dos maiores cavaleiros de minha casa e 
de mais alta posição. (ADSG, 2008, p. 233) 
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 Como a concretização do amor através do casamento dificilmente ocorria naquela 

época, a prática do amor cortês acabou se popularizando. A principal característica desse 

tipo de amor é que a mulher amada é inalcançável já que, na maioria das vezes, era casada e, 

frequentemente, seu marido era o senhor do homem apaixonado.  A relação entre os 

apaixonados dentro do amor cortês é semelhante à vassalagem, pois o homem se torna um 

vassalo da mulher e se dedica a satisfazer todos os seus desejos na esperança de que um dia 

consiga consumar carnalmente esse amor. 

 Os principais exemplos que se têm de amor cortês n'A Demanda do Santo Graal são 

os relacionamentos entre Lancelote e a Rainha Genevra e entre Tristão e a Rainha Isolda. 

 É interessante ressaltar que, durante aquele período, o conceito de amizade 

misturava-se ao conceito de amor. Por isso que, na novela, os cavaleiros declaravam 

abertamente que amavam seus amigos e que sentiam desamor por seus inimigos. Além 

disso, quando a demanda em busca do Graal se inicia e eles são proibidos de levarem 

consigo suas esposas, noivas, amantes ou alguma donzela, essas mulheres são chamada de 

“amigas” dos cavaleiros, 

Depois disto, mandou o rei chamar a rainha e as donzelas e 
mulheres que viessem a ele. E depois que chegaram ao paço, cada 
um dos cavaleiros foi estar com sua mulher ou com sua amante ou 
com sua amiga. E alguns houve que combinaram com suas amigas 
de as levarem. E assim aconteceria, se não fosse um velho, que 
chegou vestido com hábito de ordem, que disse tão alto que todos 
ouviram: 
 - Cavaleiros da távola redonda, ouvi. Vós jurastes a 
demanda do santo Graal. E Nascião, o ermitão, vos manda dizer 
por mim que nenhum cavaleiro desta demanda leve consigo 
mulher nem donzela, senão fará pecado mortal. (...)(ADSG, 2008, 
p. 45-46) 
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4. O PENSAMENTO MEDIEVAL SOBRE A MULHER 

 

 A visão que o homem medieval tinha sobre a mulher era fundamentada numa 

ideologia misógina. A mulher era desprezada pela sociedade, não tinha direito algum e seu 

corpo era propriedade do seu pai e, posteriormente, do marido. 

 Além de misógina, essa visão era essencialmente dualista. Ou a mulher era vista 

como Eva: a pecadora, a que sempre tentava o homem e o levava a cair e a se desviar de 

sua missão, ou era vista como Maria: a santa inalcançável, casta e pura. A natureza feminina 

era essencialmente a mesma de Eva, mas através de uma dedicação às coisas espirituais, e 

apenas assim, ela poderia se tornar parecida com Maria. Mesmo as “Marias” continuavam 

sujeitas ao mundo masculino. 

 N'A Demanda do Santo Graal, essa visão dualista é bem clara. Durante toda a 

demanda, as mulheres aparecem tentando os cavaleiros e fazendo com que eles se desviem 

de sua missão ou então ajudando-os a encontrar o caminho que leva em direção ao Graal. 

A filha do Rei Brutos, que tentou seduzir Galaaz; a filha do Rei Hipômenes, que causou a 

morte do próprio irmão injustamente e a donzela que fez com que Erec matasse a própria 

irmã são exemplos da mulher-Eva. No entanto, a irmã de Persival - que guiou seu irmão, 

Galaaz e Boorz durante grande parte do caminho para que encontrassem o Graal - a tia 

dele e Aglinda são claros exemplos da mulher-Maria. 

 

5. O HOMEM MEDIEVAL E AS QUESTÕES ESPIRITUAIS 

 

 Deus, durante a Idade Média, era muitas vezes visto como um Deus irado, punitivo 

e ciumento, mas ao mesmo tempo era visto como um Deus criador, misericordioso, 
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salvador, justo e provedor. Todas essas características divinas estão presentes n'A Demanda 

do santo Graal. 

 O Deus da obra é um Deus essencialmente pessoal. Durante toda a novela, Ele 

interfere guiando os cavaleiros eleitos, livrando-os dos perigos e das tentações, provendo 

suas necessidades e mostrando o caminho para que alcancem seus objetivos. 

 A punição divina está intrinsecamente ligada à sua ira e à sua justiça. As mortes da 

donzela que manipulou Erec para que matasse a própria irmã e da mulher leprosa por 

quem a irmã de Persival deu a própria vida são exemplos claros disso. Além disso, a justiça 

de Deus também se revela através das vitórias e conquistas dos cavaleiros bons; também 

está interligada à misericórdia de Deus e à sua característica de salvador. Esses fatos são 

revelados através das figuras de Palamades e de Aglinda. O primeiro porque, mesmo 

quando era pagão, estava sob a graça, a misericórdia e a proteção divinas, pois o Senhor 

sabia que ele era bom e honrado. E a segunda porque foi salva pela misericórdia e justiça de 

Deus de ser molestada pelo irmão. 

 Já o diabo era visto como a encarnação do mal e o oponente das forças celestiais. 

Ele inspirava os ímpios e os pecadores e era o tentador dos justos. Acreditava-se que ele 

podia assumir formas humanas e que seus demônios eram capazes de possuir os corpos 

das pessoas. 

 Na obra, ele está sempre tentando fazer com que os cavaleiros se desviem do 

caminho para encontrar o Graal e falhem em suas missões. Ele inclusive chega a assumir 

uma forma humana em três momentos distintos. Na primeira vez, ele se disfarça de 

donzela para tentar Persival, mas este recebe um alerta divino e descobre a armadilha a 

tempo. Na segunda, ele se disfarça de um velho para instigar Nabor a deitar-se com 

Aglinda, sua irmã. E, na terceira, ele se transforma em um jovem, seduz a filha do Rei 
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Hipômenes e com ela tem um filho: a besta ladradora. 

 O pecado era uma preocupação constante na vida dos cristãos medievais. Pecar 

significava o afastamento de Deus e, consequentemente, a aproximação do diabo. Quase 

todas as ações das pessoas giravam em torno do pecado. Se algo era considerado 

pecaminoso, deveria ser evitado a qualquer custo, pois o pecado poderia conduzir ao 

inferno, a não ser que essa pessoa confessasse o pecado e se purificasse.  A melhor maneira 

de evitar o pecado era por meio de uma vida de santidade. 

 A santidade só poderia ser alcançada através do cultivo diário das virtudes, da busca 

por Deus e da obediência a Ele. 

 Pois a santidade cristã aparece como uma construção: a 
percepção e o reconhecimento do caráter excepcional de um 
homem ou de uma mulher repousa sobre o processo durante o 
qual este homem ou esta mulher constroem eles mesmos sua 
própria santidade operando certas escolhas de vida, praticando 
certos exercícios espirituais (práticas das virtudes, oração, etc.) e 
inspirando-se em modelos gerais (Cristo) ou específicos (formas 
de vida religiosas já praticadas e codificadas).(LE GOFF e 
SCHIMITT, 2006, p. 449) 

  

 Das virtudes necessárias para a santificação de uma pessoa a mais enfatizada na 

obra é a castidade. Assim, o maior exemplo de vida santificada que se tem n'A Demanda do 

Santo Graal é Galaaz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Demanda do Santo Graal pode servir como uma grande fonte de pesquisa não só 

para pesquisadores literários, mas também para historiadores. A obra é muito importante 

para ambas as áreas de estudo porque, além de contar uma história, é também um retrato 

fiel da vida na Idade Média e dos valores que predominavam na época. 
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 Através dessa novela de cavalaria, pode-se conhecer um pouco mais sobre a visão 

que o homem medieval possuía, do mundo que o cercava  e sobre a maneira como ele se 

relacionava com esse mundo. Compreendendo o comportamento da sociedade durante 

esse período e o que o motivava, pode-se, inclusive, entender melhor a estrutura e o 

funcionamento da sociedade atual. 
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DISCURSO RELIGIOSO E QUESTÕES SOCIAIS NOS AUTOS DE 

AFONSO ÁLVARES 

 

Verônica Cruz Cerqueira1 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz 

 

 

O dramaturgo português Afonso Álvares, sobre cuja biografia quase nada sabemos, 

a não ser o pouco que se pode inferir da leitura de seus autos, foi um dos quatro maiores 

autores da “Escola Vicentina”, que, conforme Teófilo Braga (2005 [1898]), é composta por 

autores contemporâneos e posteriores a Gil Vicente, que ao produzirem suas obras seguem 

a temática, o estilo, a estrutura ou outros elementos característicos do teatro vicentino. De 

Afonso Álvares, chegou-nos o texto de quatro autos: Auto de Santo Antônio, Auto de São 

Vicente, Auto de Santa Bárbara e Auto de Santiago. Todos são de base hagiográfica: uns 

encenam milagres dos santos; outros, seus martírios, com personagens e enredos próprios, 

tendo como principal finalidade a instrução dos fiéis, os quais tomam os textos 

hagiográficos como exemplos de boa conduta. Ainda assim, os autos deixam entrever 

discussões de questões candentes à época do teatrólogo. 

Os autos de Afonso Álvares dividem-se em dois pares característicos, o primeiro 

compreende os que representam milagres, o Auto de Santo António e o Auto de Santiago, 

que abordam questões tais como: nada é impossível para Deus; os milagres são respostas 

de Cristo aos atos de fé dos cristãos; os verdadeiros milagres são aqueles que servem para 

edificação do cristão e da Igreja.  O segundo grupo é formado pelos autos que representam 

                                                           
1  Graduanda em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, bolsista IC-PIBIC-

CNPq\UFBA. Sob orientação do Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz (UFBA). 
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martírios como o Auto de São Vicente e o Auto de Santa Bárbara, que tratam de q 

questões? Importante apontar, como fez para os dois primeiros 

Muito mais que proporcionar divertimento às pessoas, os textos hagiográficos 

tinham a função de ensinar. Nesses autos encontram-se críticas à conduta religiosa da 

sociedade e censuras à cobiça dos bens materiais, às vaidades, às blasfêmias e às heresias. 

Por outro lado, é recorrente a exaltação dos dogmas da Igreja Católica, como única e 

verdadeira casa de Deus, tais como a importância do culto aos santos e a Nossa Senhora, e 

o valor dos sete sacramentos. É através destes autos que Álvares promove reflexões acerca 

da conduta social da sociedade portuguesa de meados do século XVI. 

Tomemos como exemplo o Auto de Santiago, cujo enredo baseia-se na realização 

de um milagre em favor de um prisioneiro devido à intercessão do santo. O Cativo preso 

em terras de mouros, antes de ser liberto por intercessão de Santiago, faz a seguinte prece: 

 
Ó bom cavaleiro e ajudador 
dos servos de Deos e povo cristão 
ouve o clamor de minha oração  
e sê, senhor, por mim rogador 
que olhe e veja minha grande dor 
e meu cativeiro e pura prisão  
e a firme fé e a grande devoção 
que tenho com ela [a Virgem] e com o Salvador. (ÁLVARES, 2006, p. 
131). 

 

Antes de atender ao pedido do cativo, Santiago adverte-o sobre a conduta social e 

religiosa explicando como deve se comportar um servo de Deus: 

 

Cal’-te que Deos é tam poderoso 
que lá nas alturas donde é morador 
castiga ao rei e ao imperador 
e ouve a oração do pobre humildoso 
 
E mais te direi que é tam rigoroso 
contra os que vão contra seus mandamentos 
que mal põe aqueles que curam dos tempos 
e deixam o caminho do bem precioso 
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porque não sabem que é temeroso 
aquele juízo que lá lhe farão 
e se for mau, à grã perdição 
será condenado per si sem repouso. 
[...] 
 
E assi que não deixes de visitar 
os templos de Deos pois és obrigado 
e com penitência chorar teu pecado 
pois ele é contente de te perdoar. 
E mais doutra cousa te hás de prover 
enquanto viveres neste triste mundo 
que sejas humilde e muito jocundo 
por que nam vás onde foi Lucifer. (ÁLVARES, 2006, p. 133) 
 

Somente após a advertência é que o milagre acontece e o Cativo é posto em terras 

de cristãos (Portugal). Como que para agradecer a dádiva recebida, o Cativo põe-se a 

caminhar rumo a “casa de Guadalupe” em companhia de um romeiro. O Auto de Santiago 

aborda de maneira concisa a questão da peregrinação e do seguimento das leis divinas.  

Outro auto que relata um milagre é o de Santo António, no qual se conta a história 

da vida do santo casamenteiro. Além da finalidade de apontar um modelo religioso 

humilde, obediente e sedento de austeridade, acrescenta-se o intenso louvor às Ordens de 

Santo Agostinho e de São Francisco, também a exaltação da importância da oração, a 

crítica à cobiça dos bens materiais e a glorificação da devoção à Virgem e ao Mistério da 

Santíssima Trindade. Tem-se como exemplo de tais características a fala do primeiro frade, 

que noticia a aspereza e a necessidade de perseverança: 

 

Mas vede, por caridade, 
se haveis de perseverar nisto. 
Porque há na religião 
muito grande aspereza; 
de lágrimas é o pão, 
e contínua a oração 
com grão trabalho e fraqueza. (ÁLVARES, 2006, p. 52) 
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Em outro diálogo vê-se António falar sobre rumos e exigências espirituais, quando 

ele pede informações sobre a “regra” de vida religiosa dos franciscanos e que sobre essa 

“regra” falará espraidamente o mediante: 

 

Fazemos silêncio, com grã devoção 
e muito jejum e assim disciplina, 
que São Francisco deixou tal doutrina 
que quem a seguir terá salvação. 
Aborrece-nos a opinião, 
não nos alembra a vida mundana; 
seguimos a Cristo com grã devoção. 
Queremos pedir, 
pelo amor de Deus, o comer e o vestir; 
amamos a humilde pobreza, 
porque o senhor Deus não quer avareza 
no sacerdote que o há-de servir. (ÁLVARES, 2006, p. 55-56) 

 
Percebe-se que apesar dos ensinamentos comuns existentes na “regra” franciscana, 

há a insistência na prática da “pobreza”, a censura aos males contemporâneos: às 

“vaidades”, às “blasfêmias”, às “heresias”. Nota-se ainda que a fala do segundo padre 

apontará as achegas sobre o lugar de contemplação e sobre a insegurança da vida terrenal: 

Não vos lembrem as riquezas 
Daquela vida mundana 
Nem vos lembrem gentilezas, 
porque tudo são gravezas 
e fraquezas 
desta triste carne humana. (ÁLVARES, 2006, p. 64) 
 

Outra característica marcante dos textos hagiográficos é o ensinamento através dos 

exemplos dos santos. É o que se encontra também no Auto de Santa Bárbara, no qual a 

crítica ao Paganismo é acentuada, já que Dióscoro, pai de Bárbara, é gentio, e não apoia a 

opção da filha, que decidiu entregar-se ao Senhor, aderindo ao Cristianismo. O primeiro 

sinal da grandeza divina é a conversão de Bárbara, que acontece por meio do batismo 

realizado por um anjo. 
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Aqui aparece um Anjo, e diz o Anjo: 
Barbora fiel amiga 
do senhor dos altos céus 
esforça em o senhor Deus 
e nam temerás fadiga. 
Lava-te em nome do padre  
do filho e do spírito santo 
e da virgem sua madre  
nam hajas medo nem espanto. (ÁLVARES, 2006, p. 81) 
 

É através da conversão que se alcança a salvação. Em todo o auto encontra-se 

vestígios da crítica às práticas pagãs. E é por causa do repúdio a essas práticas que Bárbara 

é martirizada, e acaba por mostrar aos incrédulos a onipotência de Deus. Essas críticas 

também podem ser encontradas no Auto de São Vicente, que relata a história do martírio 

do santo. Antes do início do auto há uma fala da Cidade de Lisboa, uma alegoria, que 

expõe suas dificuldades e o fato de São Vicente ser seu padroeiro, algo relacionado à 

realidade de Lisboa no momento em que Afonso Álvares escreve o auto. 

 

Porque vir-vos eu falar 
sendo tam alta princesa 
direis que pêra nobreza 
me houvera d’atabiar 
d’aparatos de riqueza. 
Mas porém nam pode ser  
vir a pessoa luzida 
pois no peito traz metida  
causa que o mesmo prazer 
lhe dá tristeza crescida (ÁLVARES, 2006, p. 156) 
[...] 
 
Digo que em tempos passados 
me vi muito prosperada 
triunfante e mui abastada 
e agora por meus pecados 
Sam tam desaventurada 
que meus campos não dão pão 
e os meus pobres lavradores 
choram com dor e paixão 
porque nam são sabedores 
de tam forte excomunhão. (ÁLVARES, 2006, p. 158) 
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Logo após a fala da Cidade entra um Cidadão Rico que fará a apresentação do auto, 

no qual é relatada a história do martírio de São Vicente tal como a encontramos na Legenda 

Áurea, uma coletânea hagiográfica , isto é, um conjunto de textos (legenda, literalmente 

“aquilo que deve ser lido”, também tinha o sentido de leitura da vida de santos”) de grande 

valor (daí áurea, “de ouro”) moral e pedagógico. A disputa entre São Vicente (representante 

de Deus) e Daciano (reis dos gentios) é na realidade a representação da guerra travada pelos 

adeptos do Cristianismo contra os adeptos do Paganismo.  

Assim, a análise dos autos de Afonso Álvares que empreendemos buscou detectar e 

interpretar questões sociais contemporâneas ao dramaturgo, tendo por mediação o discurso 

religioso que os fundamenta. Como se viu, os autos têm temas diferentes, uns relatam 

milagres dos santos; outros, seus martírios, com personagens e enredos próprios, mas 

sempre deixando entrever a discussão de questões candentes à época do teatrólogo. 

Existe nas obras de Afonso Álvares uma unidade temática que é conferida pelo 

caráter religioso. O estudo deste aspecto torna possível entender melhor como funcionava 

a sociedade portuguesa de meados do século XVI. Como também é possível observar que 

os autos de Álvares parecem ter colaborado com o discurso oficial da Igreja Católica no 

intuito de reafirmar os dogmas frutos do Concílio de Trento, em momento de importantes 

embates religiosos dentro da cristandade.  

Segundo Maria Idalina Rodrigues “a dramaturgia religiosa [tem] a capacidade de 

arrumar situações, de tecer contrastes, de provocar a resposta do espectador que ora se 

comove, ora se indigna, ora aprende, ora se diverte” (RODRIGUES, 1993, p. 72). Sendo 

assim, a literatura dramática religiosa não é simplesmente o relato da vida de um santo, mas 

uma fonte histórica, neste caso, de aspectos do povo português, seja do ponto de vista 

social ou do religioso.  
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VOZES DA LIBERDADE EM ALMEIDA GARRETT 

 

Veronica Prudente Costa1 

 

Almeida Garrett, autor português nascido no Porto em 1799, e falecido em Lisboa em 

1854, viveu pela luta em nome de um grande ideal: A Liberdade ― englobando as várias 

instâncias e significados que essa palavra evoca. Na política, na vida e na religião foi um 

liberal moderado. Um homem cheio de nuances em sua vida e obra, mostrou que a 

primeira metade do século XIX necessitava ser vista como um momento crucial de 

mudanças e turbulências políticas, e afirmou que um homem de bem jamais poderia ficar 

passivo diante  de tais acontecimentos.  

Conforme citado por Ofélia Paiva Monteiroi, suas implicações ideológicas imprimiram 

na literatura e na política do seu tempo a marca inesquecível de cidadão preocupado  com a 

escrita para o seu povo. O mesmo povo que ele reconhecia como o cerne da democracia 

que estava começando a se construir em Portugal, mas que serviria também, por vezes, 

como “massa de manobra” a políticos mal intencionados, devido à sua pobreza e falta de 

instrução e de consciência política.  

Helena, obra de sua fase madura, é inacabada. Garrett iniciou a sua escritura em 1853, 

mas veio a falecer antes de concluir um texto que dá várias pistas de que seria mais uma 

obra de relevo. Helena foi editado, pela primeira vez, pelo genro de Garrett, Carlos 

Guimarães, em 1871.   

                                                           
1 Professora Assistente de Literatura Portuguesa e Brasileira da Universidade do Estado do 
Amazonas – UEA  ⁄ Doutoranda UFRJ. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1799
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1854
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O presente estudo busca privilegiar esse texto, que assim como outros inéditos 

garretianos, permanece ignorado por muitos leitores. Atualmente, aguardamos a publicação 

de Helena no volume nomeado Produção narrativa deixada inédita,  que fará parte da Edição 

Crítica das obras de Almeida Garrett, projeto desenvolvido pela equipe Garrett e 

coordenado por Ofélia Paiva Monteiro. Já foram publicadas pela equipe Garrett as edições 

críticas de O Arco de Sant’Ana (2004), com fixação de texto, aparato crítico, introdução e 

notas de Maria Helena Santana, e Viagens na Minha Terra (2010), com fixação de texto, 

aparato crítico, introdução e notas de Ofélia Paiva Monteiro, ambos publicados pela 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda.  

Em Helena, podemos observar questões da vida íntima e social que preocuparam 

Garrett durante todo o seu percurso, estas nos são apresentadas contrapondo dois espaços 

opostos e grandiosos dentro de suas especificidades ― a Europa, o velho continente e o 

Brasil, uma nova América toda a ser descoberta e construída em cima de sua imensidão e 

beleza selvagem.  

Helena foi uma viagem de maior distância em comparação com Viagens na Minha Terra, 

esta foi “Tejo arriba” pelo pequeno país que ele amava, e aquela foi além-mar, atravessando 

a imensidão do oceano para desbravar terras nunca conhecidas por Garrett pessoalmente. 

Do Brasil, ele conhecia o que lhe relataram e o que o transmitiu o amigo Gomes de 

Amorim em suas consultas a respeito da situação dos escravos no Brasil. Revelando ao 

longo da narrativa, idéias de sua fase madura, Garrett não se furtou em ousar escrever 

sobre essa terra desconhecida fisicamente, mas sentida e idealizada de maneira profunda 

por ele. 

Percebemos no intertexto de Helena, referências diretas e indiretas ao romance 

americano A Cabana do Pai Tomás, de Harriett Beecher Stowe. Ambas as obras dialogam 
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com a situação política e social de seus respectivos países, Portugal e Estados Unidos. Seus 

autores apresentam uma visão crítica contundente da sociedade que até então, antes do 

século XIX, não era mostrada.  

Harriett  Elizabeth Beecher Stowe era contemporânea de Garrett, nasceu em 1811 e 

faleceu em 1896. Filha de pregador , casou-se com o Reverendo Calvin Stowe, e juntou-se 

ao marido na luta pela causa abolicionista. Foi autora de várias obras, dentre elas, a mais 

famosa é o romance acima referido (Uncle Tom’s Cabin), o qual foi primeiro publicado em 

periódico americano entre 1851 e 1852, mas não obteve grande sucesso. Somente após sua 

pubicação em volume, ainda em 1852, o romance fez um grande sucesso e vendeu mais de 

trezentos mil exemplares. Stowe ficou conhecida como a primeira autora americana 

responsável por uma grande revolução em seu país.  Abraham Lincoln afirmou que ela foi 

a responsavel pela deflagração da guerra civil entre os estados do Norte e os do Sul, pois 

sua obra cobrava, de forma urgente, uma atitude concreta em relação à escravatura. 

Já em 1853, é feita a primeira tradução da obra em Portugal com o título A Cabana 

do pae Thomaz ou os negros na América.  Sua publicação foi feita no periódico A Revolução de 

Setembro, de 28 de março de 1853 a 21 de janeiro de 1854ii. Depois dessa primeira, mais seis 

traduções foram feitas ainda em 1853 e a oitava em 1854. Esse grande número de 

traduções e publicações realizados em tão pouco tempo deve-se ao fato de que após o 

golpe militar em 1851, o espírito democrático do liberalismo ressurge na Regeneração, e a 

imprensa deixa de ser apenas instrumento de embate político e passa a ser um negócio 

rentável. Durante o período calmo do “fontismo” houve uma grande disseminação cultural 

e as comunicações, em geral, se desenvolveram e Portugal pode reverter o atraso em 

relação ao restante da Europa nesse aspecto.  
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A maior liberdade de imprensa na Regeneração permite o lançamento 
em Lisboa e Porto de periódicos com tiragens mais amplas, tipografias 
modernizadas ao serviço dessa burguesia ascendente que adquirira 
hábitos de leitura. E aparece o folhetim, ora crônica social, ora do tipo 
“novelesco”, que proliferou de maneira espetacular com a tradução de 
contos e romances estrangeiros (breves ou intermináveis) iii 

 

Em  A Cabana do Pai Tomás, o velho Tomás é um escravo sofrido. Todo o enredo 

gira em torno de sua vida e de seus ensinamentos de fé e perseverança em Cristo. Até o fim 

de sua vida, Tomás sofre castigos físicos e emocionais em prol do próximo. Seu objetivo 

maior é alcançar a luz divina. Para atingir tal objetivo, Tomás sublima os sofrimentos e 

prega o cristianismo, a retidão de caráter e a lealdade aos valores da amizade, respeito e 

amor ao próximo. Certa vez, disse Stowe:  

“Finally, Uncle Tom´s Cabin was meant to be a warning to Christians. Both North and South have been 

guilty before God...The United States, she concluded, would not save itself from the great anger of God, if it 

continued to protect the institution of slavery”iv  

Através da narrativa, observamos uma mistura de fatos verídicos da época de Stowe, 

recheado de versos bíblicos e de religiosidade. Não é por acaso, que uma das edições 

brasileiras, a das Edições Paulinas, o classifica como um dos  maiores romances cristãos de 

todos os tempos.  

Assim como Almeida Garrett,  Harriett B.Stowe também prova ser uma cidadã 

preocupada com as tensões e angústias de seu tempo, e é pelo viés da defesa dos valores 

cristãos e da crítica social, principalmente, que Helena e A Cabana do Pai Tomás dialogam 

neste estudo comparativo. 

Para Almeida Garrett, o seu ideal de Liberdade era orientado pelas regras da religião 

católica, pelos ideais da Revolução Francesa de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

Inspirado em Rousseau, ele acreditava que o homem era bom e livre por si próprio, porém 
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a sociedade o corrompia. O dinheiro é apontado por ele como destruidor dos sentimentos 

castos e nobres.  

Segundo Garrett, o homem deveria perseverar na virtude, senão deveria morrer ou 

virar um “aleijão social”. Garrett defendia a moral cristã, mas combatia a oligarquia 

eclesiástica. Ele não considerava a manipulação de poder exercida pela igreja como 

exemplos do bom cristianismo.  

Helena foi escrito durante a Regeneração (1853), mas situa a narrativa no ano de 1839. 

Existe uma fissura entre a data do enunciado e a do enunciador, pois em algumas 

passagens, o enunciado remete-se a fatos de 1839, período do cabralismo e de desilusões 

aos ideais de Garrett, mas em outros momentos à década de 50, quando fala sobre os 

rumos que o liberalismo e a questão da abolição da escravatura assumiram.  

Rodrigo de Sousa, o Visconde da aldeia de Itahé, situada no norte baiano, é um liberal 

cristão que se mostra desenganado dos rumos da política portuguesa após o início do 

cabralismo, busca em Itahé a paz de espírito que Portugal não possui naquele momento. 

O visconde de Itahé era conhecido e nomeado em toda a parte por ser 
talvez o mais rico proprietário do Brasil...cuja firma em qualquer parte do 
mundo valia como oiro em barra. O que o confundia era a elegância, 
eram as maneiras, era o bom gosto com que, em meio dessa profusão de 
riquezas quase fabulosas, aparecia uma simplicidade de gran’senhor,  
familiarisado com a opulência e superior a Ella. As suas idéias e prejuízos 
de fidalgo velho transtornavam-se; os parvenus que vira em toda a parte 
não eram assim. 
E que há uma fidalguia de alma que nem sempre falta ao que chegou por 
si a grandeza, assim como nem sempre vem aos que a herdaram de seus 
antepassados.v 

 

Dessa maneira, Garrett relativiza fidalguia e burguesia, as quais nem sempre andam 

juntas, e mostra que um rico senhor de terras poderia progredir e administrar seus negócios 

com humanidade.  Segundo Sérgio Nazar David, ele pode ser relacionado à figura do 

próprio Garrett como um homem de equilíbrio que advogara em prol de soluções ordeiras 
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moderadas, acreditando na abolição da escravatura para os escravos que tivessem juízo, na 

república somente para as Américas e na instrução das mulheres, porém sem exageros.vi  

O velho general francês De Bréssac poderia ser a representação da velha Europa, é considerado 

um aventureiro do reino velho. Também se encontra refugiado nas matas brasileiras e entregue à 

botânica a fim de tentar esquecer sua desilusão com a revolução de 1830.  

Frei João Índio é mais um personagem desolado com a política, pois volta a 

contragosto para o Brasil com a extinção da ordem religiosa a que pertencia em Lisboa, 

mais especificamente a dos Camilos.   A aldeia de Itahé, no sertão da Bahia, recebe aos três 

como num paraíso harmônico onde todas as raças vivem em comunhão (criados brancos, 

negros escravos e índios livres). A harmonia de Itahé, conjugada à exuberância da natureza 

virgem e intocada, e o requinte sem ostentação do palácio se contrapõem ao excesso de 

luxo de Portugal, porém problemática nas relações políticas e no relacionamento com seu 

povo naquele momento da história. 

Maria Teresa, esposa do visconde, é uma mulher de espiritualidade superior, de 

intuições e contrastes. É culta, foi educada na Europa, porém, demonstra em alguns 

momentos, sua natureza selvagem vinda do sangue que lhe corria nas veias de seus 

antepassados índios. Ela apoiava os índios e defendia a instrução de negros e índios sob a 

moral cristã. A morte da viscondessa desestabiliza a harmonia de Itahé, todos sofrem e isso 

faz com que seu marido e sua filha decidam passar um tempo na Europa.  

Maria Teresa entendia o discurso abolicionista como uma obrigação dos donos, apóia a 

cautela do marido em relação à alforria de seus escravos e orienta a sua filha a ser mais 

racional sobre essa questão:  

Todos os nossos escravos são bons, porque nós temos sido bons com 
eles. Sei que o teu desejo é libertá-los a todos... 
─ Oh! sim, mamã. 
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─ Tal não faças, minha filha. Não dês alforria senão aos que tiverem 
juízo e indústria para usar de sua liberdade. vii 

 

Garrett mostra em Helena que era pelo fim da escravidão, porém o que fazer com 

negros sem instrução e sem lar após abolição? Ele já previa o caos que se instauraria na 

vida dessas pessoas. Livres sim, contudo desabrigados, marginalizados e passando fome, 

sem as necessidades básicas que um ser humano merece ter.  Tornar os negros cidadãos 

seria a tarefa mais árdua a se cumprir, tarefa que até os dias atuais se impõe problemática. 

Dessa forma, usando do tom moderado que lhe era característico, Garrett critica o ímpeto 

de Stowe ao pregar em seu romance que todos os escravos deveriam ser liberados de uma 

vez.  

Observamos a moderação garrettiana, quando no último capítulo de Helena, o visconde 

de Itahé diz que no dia seguinte irão “fazer” A Cabana do Pai Tomás em “prosa possível”, 

isto é, antes de embarcarem para Europa irão libertar alguns negros, porém somente 

aqueles que eles acreditam que tem condições de lidar com a nova situação de liberdade. O 

visconde ainda afirma que não será como na versão original de Stowe, já que nesta, em seu 

último capítulo, George, filho do antigo dono de                                                                                                                               

Tomás, resolve alforriar todos os seus escravos. Depois de seu ato, alguns escravos 

suplicam para não irem embora e George lhes diz:  

─Meus bons amigos, ─ disse George ─ Ninguém os manda embora. O 
seu trabalho nos é tão necessário agora como dantes. Apenas, de hoje em 
diante, são livres, e hão de receber um salário pelos seus serviços. E se eu 
me endividar ou morrer, não correrão o risco de serem vendidos ou 
separados. Hei de ensinar-lhes a usar dos novos direitos que lhes dou e 
espero que todos continuem a se portar como homens de bem. Agora, 
meus amigos, agradeçam a Deus o benefício da sua liberdade. viii 

 

  George alforria a todos por ter sentido profundamente a perda de Tomás. O escravo 

foi vendido por seu pai porque este estava endividado, porém, todos reconheciam que 
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Tomás era um escravo muito fiel, trabalhador e, principalmente, um cristão fervoroso. Em 

seu leito de morte, após ter sofrido muito até morrer, George o promete que libertaria a 

todos para que eles não tivessem a mesma sorte de Tomás. 

─Amigos, foi sobre a sepultura desse homem, e na presença de Deus, 
que protestei nunca mais ter escravos nem concorrer para que alguém 
fosse separado de seus entes queridos para viver e morrer em 
sofrimento, como ele morreu. Por isso, quando pensarem em sua 
liberdade, lembrem-se de que a devem à memória do pai Tomás. 
Provem-lhe seu reconhecimento e gratidão, tratando com carinho e 
respeito a mulher e os filhos que ele deixou e fazendo o possível para 
imitarem a sua honradez exemplar. Sempre que virem a cabana do pai 
Tomás, lembrem-se de que são livres e que, por isso mesmo, tem o dever 
de se conservarem sempre, como ele, fiéis, honrados e cristãos!ix 

 

Garrett escreveu Helena no início da década de 50, momento em que o discurso 

abolicionista estava sendo privilegiado devido à volta dos liberais ao poder. Porém, 

historicamente, a questão da abolição já vinha sendo discutida há tempos. O movimento 

abolicionista surgiu no Iluminismo, no século XVIII e, desde então, Portugal já vinha 

tomando medidas para terminar com o regime escravagista.  

No reinado de D. José I, em 12 de fevereiro de 1761, o Marquês de Pombal decretou a 

abolição no reino e em toda a Índia. Depois, em 1836, o tráfico negreiro foi abolido em 

todo o império português. Portugal tomou à dianteira e, em 1854, por decreto dos liberais, 

os escravos que pertenciam ao Estado foram libertados, logo depois os que pertenciam à 

Igreja em 1856. E, finalmente, em 25 de fevereiro de 1869, a abolição ocorreu em todo o 

Império Português.  

O Brasil, local da narrativa de Helena, apesar de não ser mais colônia de Portuga na 

década de 50, teve o tráfico negreiro proibido e o partido liberal se comprometeu com a 

causa abolicionista, mas foi o partido conservador que aprovou a Lei do Ventre Livre em 

1871. Em 1877, veio a Lei que libertou os Sexagenários e, finalmente, em 1888 a Lei Áurea. 
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O movimento abolicionista aconteceu em vários países ao mesmo tempo, e era a partir 

desse intercâmbio de informações de outros movimentos que os grupos se fortaleciam. 

Nos EUA, o tráfico foi proibido em 1815 e a abolição ocorreu em 1863, com a declaração 

de emancipação de Abraham Lincoln durante a guerra civil.  

Observamos o tom moderado de Garrett em relação à abolição na voz da Viscondessa 

de Itahé: 

─As beatas e os hipócritas ingleses tem causado tantos danos com as 
suas declamações contra o tráfico dos negros, tantos, pelo menos, como 
os que mercadejam no infame negócio. A emigração de África para a 
América é uma necessidade absoluta e inevitável, que convinha regular e 
fiscalizar no sentido do evangelho e da civilização, mas não proscrevê-la 
absurdamente. Teu pai te instruirá neste ponto. As suas idéias e os seus 
planos são mais cristãos e mais justos de que os de todos os filo-negros 
da Europa, que a respeito de áfrica e de América tanto sabem e 
entendem como dos países da luax 

 

Segundo Ofélia de Paiva Monteiro, “as beatas” a que se referem a viscondessa seria 

Harriett B. Stowe, pois além de “ter causado a guerra”, era filha de pregador e esposa de 

reverendo, portanto beata.xi A Viscondessa fala dos ingleses, talvez porque estes eram 

acusados na época de se intitularem guardiões do mar. Eles combatiam os navios negreiros 

para coibir o tráfico, porém levavam a defesa da proibição do tráfico na ponta da espada. E 

por esse motivo, quando navios negreiros viam navios ingleses se aproximando, jogavam 

os negros no mar para se livrarem da culpa. Portanto, a solução não era cristã, já que as 

vidas se perdiam da mesma maneira.   

Muitos eram contra os abusos cometidos em relação aos negros, pois além de serem 

privados do convívio de sua terra natal, eram muitas vezes privados das famílias que 

formavam na América e ainda sujeitos às privações físicas e surras desumanas. Essa é 

exatamente a história de Tomás: ele é separado de sua esposa e filhos na fazenda do Sr. 

Shelby ─ no norte dos EUA ─ por conta de dívidas de seu dono. Lá, ele recebia 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2829 

 

tratamento humanizado, aprendeu a ler, era evangelizado e tinha sua própria casa. Com a 

venda, ele é levado por um traficante de escravos para o Sul, e de lá nunca mais retorna.  

Além da alusão explícita ao romance ACPT em Helena acerca da abolição, existe outro 

ponto importante de contato entre as duas obras: a defesa do cristianismo.  Quando em 

Helena, o Visconde de Itahé declara que a autora de ACPT seria socialista, Izabel, sua filha, 

retruca: “Se o evangelho é socialista... Se o evangelho é o livro de Deus, que manda aos homens que se 

amem como irmãos e como iguais.”xii Essa é a última fala de Helena e dá o tom cristão 

moralizante tão caro a Garrett.   

Ao mesmo tempo em que ele coloca na voz do Visconde e da Viscondessa tons 

moderados sobre a abolição, observamos em Izabel um tom idealista, como o do próprio 

Garrett antes da maturidade, talvez o tom que ele ainda teria em 1839. Esse é um dos 

pontos em que se revela a dúplice natureza garretiana.  Ainda Izabel, a voz idealista, 

defendendo Stowe, diz que “...ninguém escreve com menos pretensão, mais singelamente, e com mais 

simplicidade evangélica.” xiii 

Em ACPT, o discurso cristão é todo tempo mencionado e colocado em xeque pelos 

diferentes comportamentos de seus personagens em relação aos ensinamentos da Bíblia e 

sua prática no dia-a-dia. Mr. St Clare, por exemplo, a princípio nos parece um homem que 

procura não se envolver em discussões religiosas e abolicionistas por conveniência, diz-se 

que era dono de sensibilidade excessiva, mas que foi encoberta com o tempo. Ele compra 

Tomás quando este chega ao Sul por insistência de sua filha Evangelina, o espírito superior 

e iluminado que ela possui fará mudar o comportamento cristão de outros membros da 

família com a ajuda de Tomás. Ela diz ao pai:  

─Compre-o, papai, por qualquer preço. Sei que o papai tem muito 
dinheiro e eu quero aquele negro para mim. 
─Que é isso, meu benzinho? Quer fazer dele o seu boneco? 

─Não papai, quero fazê-lo feliz! xiv 
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Tomás fica muito agradecido a St. Clare, e ao chegar à sua nova casa, é recebido por 

um criado mulato com ares elegantes e muito bem trajado, este é Adolfo que em muito se 

parece com o negro Spiridião de Helena. “Spiridião Cassiano de Mello e Matos” é também 

que vai receber o general De Bréssac em sua chegada a Itahé. Ambos são de confiança, fino 

trato e bom conceito na família, pois são devotados aos seus patrões, vestem-se como 

brancos e possuem certo ar de superioridade por serem tratados de maneira diferente.  

Spiridião demonstra ares superiores por ter ido morar na Europa acompanhando 

Fernando, seu dono. Porém, retorna à aldeia de Itahé porque sente saudades da terra natal, 

volta se vangloriando por tudo que viu no velho mundo, contando exaustivamente as suas 

histórias. Adolfo, em ACPT,  faz de tudo para parecer refinado como seu amo e, deste 

modo, usa as roupas, a colônia e os lenços de cambraia de St Clare. 

A personagem Ofélia, prima de St Clare vinda do norte para auxiliar na educação de  

Evangelina, possui discurso firme sobre as obrigações cristãs que os donos teriam de ter 

com seus escravos. Ela critica seu primo devido à preguiça e indulgência excessivas em 

relação à educação de seus escravos. Ela diz:  

“─ Os donos de escravo tem sobre si uma grave responsabilidade ─ replicou a Srta. Ofélia, incapaz de 

disfarçar suas opiniões. Precisam dar-lhes instrução, tratando-os como criaturas inteligentes, dotadas de uma 

alma imortal, igual à nossa”xv   

Entretanto, logo em seguida demonstra repugnância no contato com os negros. 

Quando vê Evangelina brincar com Tomás no jardim da casa, desaprova tal intimidade. 

Nesse momento da narrativa, começamos a perceber que St. Clare não é alienado frente a 

essas questões, e ele se posiciona de maneira firme: 

─Como vocês, do norte são inconseqüentes! Não aprovam a escravidão, 
mas tem uma série de preconceitos contra os escravos. Clamam contra a 
opressão sofrida pelos negros, mas estes lhe inspiram tanto horror 
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quanto um sapo ou uma cobra. Creio que ficariam muito satisfeitos se 
pudessem mandá-los de volta para a África com um ou dois missionários 
que se encarregassem de educá-los. Não é assim, prima?...─ Que seria 
dos pobres e dos desgraçados se não fossem as crianças ─ continuou St. 
Clare ─ Elas sim, são realmente democratasxvi 

 

Depois de ocorrida essa discussão, na qual ficam claras as opiniões conflitantes entre 

Norte e Sul, Ofélia prossegue no seu objetivo de disciplinar os negros do primo. Logo 

depois, St. Clare a surpreende com a chegada da negrinha Topsy. Uma negrinha rebelde e 

de maus hábitos que ele lhe entrega para educá-la. St Clare diz à prima que já que ela tem 

uma convicção tão forte da tarefa educadora cristã dos brancos sobre os negros, então, ela 

deveria educar Topsy e transformá-la em uma boa menina.  

O papel de Tomás nessa casa passa a ser, a partir desse momento, crucial. Pois é 

através de seus ensinamentos cristãos que o comportamento de alguns começa a mudar. 

Tomás intervém de forma cuidadosa nos hábitos de St. Clare, passa a coordenar as 

compras da casa para que não haja mais desperdício de dinheiro, e vai ganhando mais 

confiança do dono. Em seguida, começa a pensar que o dono não é cristão por nunca 

freqüentar a igreja, mas sempre freqüentar noitadas. Tomás o alerta sobre o risco da 

perdição eterna, em cuidar só da carne e não do espírito. Tomás fala com tanta propriedade 

que seu amo se comove e resolve mudar seus hábitos para sempre. O escravo age num 

papel invertido e educa seu dono. Por influência de Tomás e as intervenções de Ofélia, St. 

Clare continua a se modificar e acaba abrindo seu coração, mostrando ser um ser humano 

contraditório em seus pensamentos, mas posiciona-se a favor da abolição: 

Falemos seriamente prima... Não pode haver mais do que uma opinião 
acerca desta questão da escravatura. Os fazendeiros, que tiram proveito 
dela, os padres, que querem agradar os proprietários de escravos, os 
políticos, que procuram dominar, podem dizer o que quiserem, 
deturpando a moral, desmentindo as leis da natureza, falseando o sentido 
do evangelho;mas não convencem ninguém. A escravidão é obra do 
diabo que, com ela, provou de quanto é capaz...Que é afinal, essa 
instituição maldita por Deus e pelos homens? Por que o meu irmão 
negro é ignorante e fraco, e eu sou inteligente e forte, tenho, acaso,  o 
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direito de lhe roubar tudo o que o que lhe pertence e impor-lhe o 
trabalho mais grosseiro e pesado?xvii   

  

Na tarefa da educação moral dos negros, observamos também em Helena, a opinião de 

que os homens só seriam iguais perante as leis do catolicismo. Quem exerce o papel de 

harmonizar as tensões étnicas existentes, como por exemplo, entre Frei João Índio e o 

negro Spiridião, é Maria Thereza. Ela protege o colégio dos índios e ampara um hospital de 

negros velhos. Através do amor cristão suaviza a convivência dessa célula social produtiva e 

harmoniosa. Frei João Índio demonstra ter sofrido as influências de Maria Thereza e de sua 

formação católica quando repreende sua mãe, a índia Moema dizendo: “Os negros são homens 

como nós, libertou-os e remiu-os o mesmo sangue precioso que remiu os homens todos...e diante do Deus dos 

cristãos, não há índios, nem portugueses, nem africanos, há homens.”xviii 

O mesmo sofrimento que acomete a todos na aldeia de Itahé pela morte da bondosa 

Maria Teresa, acontece também na casa de St. Clare pela morte de Evangelina. Ela fica 

adoentada, mas dá sinais de tranqüilidade e resignação em relação ao porvir, assim como 

Maria Teresa, ambas amparadas pela fé cristã.  

Com a aproximação de sua morte, Evangelina comunica que está preparada para 

encontrar a luz e sua sensibilidade e idealismo afloram como os de Izabel em Helena, esta, 

talvez por ter sido criada longe da civilização e aquela por ser ainda uma criança, não 

entendem ainda todas as mazelas do mundo. Após a sua morte, a mudança de 

comportamento de seu pai, Topsy e Ofélia são grandes. St. Clare começa a se autocensurar 

por sua negligência com os negros, Topsy passa as ser mais comportada e seguir os 

ensinamentos de Eva para ser boa e também ir para o céu e Ofélia assume Topsy como se 

fosse sua filha. Do mesmo modo que Jesus Cristo morreu para salvar o mundo do mal, 

Evangelina desempenha esse papel num núcleo menor, em sua casa.  
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Infelizmente, St Clare só tem tempo de fazer a documentação de Topsy, e por causa de 

sua morte repentina por assassinato, Tomás é vendido. Este é levado para uma lavoura no 

Sul que configura um retrato do inferno, todos são maltratados e vivem com raiva e 

subjugados por um dono tirânico. Por sofrer tanto neste lugar, Tomás chega a fraquejar em 

sua fé, mas um dia, depois de uma surra que lhe deixa sem forças, ele tem uma visão divina 

e reafirma sua fé com todas as forças que lhe restam. Até o fim de seus dias, prega o 

evangelho como a única luz daquela lavoura sombria e do resto do mundo. 

   Em seu texto “Garrett e o Rousseauísmo”, Sérgio Nazar David diz que: 

 
...para Garrett a religião é boa, a sociedade a corrompe. Quando vier Quixote, a 
religião, a religião natural, a religião da liberdade, o Bem, não haverá mais nada 
além, não haverá mais o porvir. É a anulação da história e do desejo. Garrett 
insiste na divisão homem/mundo, sendo este mundo responsável pelo que 
ocorre ao homem. No entanto, sua escrita atesta, como não poderia deixar de 
ser, que o mundo em que vive não é o mundo de Deus, não é o melhor dos 
mundos possível, não é o mundo igual para todos em seu caminho natural para 
o Bem.xix 

 

   Stowe e Garrett escolheram o discurso cristão para discutir os problemas sociais 

do século XIX porque essa era a “Verdade” deles, uma verdade maior do que o tempo em 

que eles viveram. Verdade que às vezes se abala, mas se sustenta até o fim.  

Nem o mundo de hoje, nem aquele do século XIX são o melhor dos mundos, não 

são o prometido por Deus no evangelho, mas são o mundo possível. A religião aparece 

como salvadora e como consolo das dores. Serve para uns, para outros nem tanto. E 

mesmo para Garrett, que era de fé inabalável, podemos observar um questionamento 

através do Visconde de Itahé:  

Tenho a infelicidade de crer que este destino da espécie humana é fatal, 
inevitável, ...suavisá-lo podia o cristianismo, e especialmente, a sua mais 
velha e mais perfeita comunhão, a catholica. Parece que não o quer 
Deus...pois permite que por uma lado a philosofia regeneradora do 
século renegue da cruz, seu único estandarte...e por outro que os 
sacerdotes de Christo tomassem medo a Civilização e ao Progresso, a 
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Liberdade que nasceu a sombra dos altares e tarde ou cedo hade voltar a 
elles...xx 

 

A voz possível para Garrett e Stowe era essa, de conjugar e dialogar seus 

pensamentos com a palavra cristã. E mesmo que não sirva a todos, serviu com toda certeza 

para alertar, e descrever os absurdos do escravismo. E creio que para ambos, os  versos a 

seguir tinham muito a dizer:   

“Beleza és tu, luz és tu  

 Verdade és tu só não 

            Creio senão em ti...”  

     (Ignoto Deo, Almeida Garrett) 

 

 

NOTAS 

                                                           
i MONTEIRO, 2004.  
ii RODRIGUES, 1993, prefácio. 
iii RODRIGUES, 1993, prefácio. 
iv “Finalmente, A Cabana do Pai Tomás foi escrito para ser um aviso aos cristãos. Norte e Sul são 
culpados perante Deus ... Os Estados Unidos, ela conclui, não poderia se salvar da ira de Deus se 
continuasse a proteger a instituição da escravidão.” 
v GARRETT, 1871, p.33. 
vi DAVID, 2007, prefácio. 
vii GARRET, 1871, p.52. 
viii STOWE, 1961, p.199. Ora em diante citado ACPT 
ix STOWE,1961,p.200. 
x GARRETT, 1871, p.52. 
xi MONTEIRO, 2004. 
xi GARRETT, 1871, p.105. 
xii GARRETT, 1871, p.105. 
xiii GARRETT, 1871, p.105. 
xiv STOWE, 1961, p.50. 
xv STOWE, 1961, p.68. 
xvi STOWE, 1961,p.69. 
xvii STOWE, 1961,p.83. 
xviii GARRETT, 1871, p.96. 
xix DAVID, 1997, p.203. 
xx GARRETT, 1871, p.96. 
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A SAUDADE EM ANTÔNIO NOBRE E MANUEL BANDEIRA 

                               (Lusitânia no Bairro-Latino e Evocação do Recife) 

 

Victor Palomo1 

                                                                                               

                                                                               Vozes da infância, contai a história 
                                                                                               Da vida boa que nunca veio.  
                                                                                               (Manuel Bandeira, Confissão) 

                                  

 

No texto Reportagem Literária compilado na coletânea Manuel Bandeira: Fortuna Crítica 

(BRAYNER, S., 1980, p. 82-97), o escritor Paulo Mendes Campos indaga ao poeta 

pernambucano Manuel Bandeira a respeito da formação de suas referências poéticas, à 

época da publicação dos seus primeiros livros, e recebe como resposta: “Camões, preferido 

de sempre e até hoje na língua portuguesa, Antônio Nobre, Raimundo Correa, Vicente de 

Carvalho, Musset, Sully Proudhomme, Herédia, Maeterlink...”. De fato, é predominante o 

acento simbolista/parnasiano nos primeiros livros do poeta Manuel Bandeira (1886-1968), 

especialmente A Cinza das Horas (1917) e Carnaval (1919), característica progressivamente 

atenuada a partir de Ritmo Dissoluto (1924), série literária mais receptiva a procedimentos 

modernistas. 

Nessa visada, o poema que abre o livro A Cinza das Horas, não casualmente 

intitulado “Epígrafe”, enfatiza o efeito do “mau destino” na escrita poética de um “menino 

feliz” que teve o coração calcinado pelo “mau gênio da vida”, tendo restado a solidão 

alegorizada pela imagem implícita no verso “Esta pouca cinza fria”. Acima desse verso 

isolado que arremata o poema, quatro quadras cantam a dor da mágoa e solidão, em 

compasso de redondilha maior, nas quais o sujeito poético define-se entre travessões e de 

                                                           
1 Pós-Graduando (Mestrado) do Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa (Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas) da Universidade de São Paulo. 
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forma explicativo-conclusiva ao final da terceira estância, reiterado pelo recurso de 

anadiplose do adjetivo substantivado “Só”. 

Só é também o título do primeiro livro do poeta português Antônio Nobre (1867-

1900), publicado em 1892, finalizado durante a temporada do poeta em Paris, onde 

provavelmente se familiarizara com a obra dos poetas simbolistas, especialmente Verlaine 

(FERNANDES, A. e GARMES, H., 2009, p.15). Na apresentação da edição brasileira de 

Só, Fernandes e Garmes alertam para a tendência da crítica do referido poeta em 

categorizá-lo como romântico tardio, o que consideram uma análise parcial da obra. Pois, o 

que nos românticos parece ser evasão subjetiva, em Nobre é um resgate do passado com 

finalidade de elaborar a identidade do povo português. “Tudo em Nobre é coletividade”, 

prosseguem os referidos autores, que também destacam a musicalidade, a oralidade e a 

ironia como procedimentos formais constantes na estética do poeta, consistindo em índices 

de modernidade que despertaram interesse em autores como Fernando Pessoa, Mário de 

Sá-Carneiro e Manuel Bandeira (IDEM, 2009, p.20). 

“O livro mais triste que há em Portugal” foi o epíteto irônico escolhido por Nobre 

para apresentar a segunda edição do seu livro, dividido em oito seções, das quais o poema 

Lusitânia no Bairro-Latino é a segunda. São temas dos poemas organizados por Nobre o 

resgate das festividades portuguesas, a solidão, a morte (especialmente nas elegias), o exílio, 

a saudade.    

Inicialmente exilado em Paris com o intuito de finalizar seus estudos em Direito na 

Sourbonne, Nobre desterrou-se involuntariamente a partir de 1982, para tratamento da 

tuberculose que provocaria sua morte oito anos mais tarde. Dentre os sanatórios em que se 

internou está o de Clavadel, na Suíça, local onde se trataria com sucesso, anos mais tarde, o 

poeta Manuel Bandeira, igualmente tísico. Enfatizo, desde o presente momento, que não há 
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nesse trabalho a intenção interpretativa de estabelecer conexões estreitas entre as biografias 

e as obras dos poetas. Mesmo sabendo que as duas inexoravelmente se pertencem, torna-se 

difícil, ou no mínimo simplista, a realização de ligações diretas e explícitas entre ambas. 

Para tanto, cabe recorrer à argumentação de Gaston Bachelard acerca da imagem 

poética e sua desvinculação com o passado do poeta, pois o valor poético de uma imagem 

é indissociável da novidade de seu conteúdo. Nessa perspectiva, as conexões lineares de 

cunho biográfico parecem espúrias. O poeta busca o “novo” menos num desvencilhar de 

emoções passadas e mais quando a obra se abre num “porvir da linguagem” 

(BACHELARD, 1988, p. 3), ou seja, o poema deseja ser compreendido por si mesmo, sem 

que a história do poeta seja imprescindível à sua leitura. Assim, argumenta Bachelard: 

 
 A crítica literária psicológica nos dirige para outros interesses. De um poeta ela 
faz um homem. Mas nas grandes realizações da poesia, o problema permanece 
inteiro: Como pode um homem, apesar da vida, tornar-se poeta?” (Idem, 1988, 
p. 10) 
 
 

Fato é que a homenagem ao poeta lusitano é explícita no livro de estreia de Manuel 

Bandeira, cujo quarto poema é um soneto intitulado “A Antônio Nobre”. Valendo-se do 

tom solene do tratamento em segunda pessoa do singular, o sujeito poético aproxima-se 

com reverência do poeta Nobre e, de forma emocionada, confessa que “Revejo em teu 

destino o meu destino!”. O recurso faz-se hábil em compartilhar o paradoxo do desânimo e 

da esperança “ Essa dor de tossir bebendo o ar fino,/A esmorecer e desejando tanto...”. 

Porém, o que mais atrai a atenção é a aproximação de sujeitos poéticos que identificam o 

topos da “saudade da infância” como um manancial e uma evocação necessária com efeito 

lenitivo aos sofrimentos de agora: 

 

                          Tu que penaste tanto e em cujo canto 
                          Há a ingenuidade santa do menino; 
                          Que amaste os choupos, o dobrar do sino, 
                          E cujo pranto faz correr o pranto: 
                                             (...) 
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A aldeia antiga é a paisagem que “assossega” o temor difuso de dissolução que se 

explicita na evocação dos choupos e da música dos sinos. Quer seja pensada como um 

condicionante do psiquismo de um povo e suas referências espaciais de segurança, ou 

numa leitura vinculada ao plano individual, a saudade da aldeia exerce fascínio por 

mimetizar a possibilidade de se sentir contido, como quem deseja um berço amoroso 

referencial. A saudade da infância morta parece-me aqui carregada de conteúdos pessoais e 

vivenciais, daí o desejo de exílio nesse estado amoroso da alma. Não creio que caiba uma 

leitura que identifique a saudade com a reminiscência platônica e que evoque o passado a 

partir de formas impessoais e universalmente válidas. O que se expressa no fluxo de 

consciência saudoso é a intenção de reapresentar ao presente o passado acolhedor (“ Há a 

ingenuidade santa do menino”). 

Outras imagens que também podem evocar, de forma transcendente, espaços e 

tempos idealizados da infância perdida são as imagens musicais. O “dobrar do sino” de que 

o sujeito poético sente saudades alude a um bem irremediavelmente passado, cuja 

apreensão só se daria através da fantasia ou do sonho. Como se fosse necessário ser criança 

para escutar a música verdadeira que suaviza a rudeza, o peso e a estagnação de sua 

historicidade presente. Tal perspectiva se anuncia igualmente na obra bandeiriana no belo 

poema evocativo Os Sinos, organizado na série Ritmo Dissoluto, no qual o acento simbolista 

martela imperativamente as saudades da paisagem da infância: 

 
                           Sino da Paixão bate bão bão bão. 

                           Sino do Bonfim, baterás por mim?... 

 

Dessa maneira, essa comunicação pretende destacar as imagens da saudade da 

infância, ou da aldeia antiga, nos poemas “Lusitânia no Bairro Latino” e “Evocação do 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2840 
 

Recife”. Para tanto, cabem algumas breves considerações acerca do termo saudade e sua 

origem. Numa consulta às bases etimológicas do referido vocábulo, constata-se que se trata 

de uma palavra de provável origem latina (solitas, solitat), a qual tem o sentido de “unidade, 

solidão, desamparo, retiro” e que se atualizou na língua portuguesa com as formas suydade, 

suidade, sodade e saudade. Falava-se a forma primitiva so-e-dade na Galícia até o século XV e a 

forma saudade passou a ser usada, pouco a pouco, dos semicultos aos verdadeiramente 

letrados imbuídos de distinguir, amar e cultivar, com especial carinho, tudo que era 

fundamentalmente português (VASCONCELLOS, 1922, p.58-59). Então, o verbete 

designa: 

 
Um sentimento mais ou menos melancólico de incompletude, ligado pela 
memória a situações de privação da presença de alguém ou de algo, afastamento 
de um lugar ou de uma coisa, ou à ausência de certas experiências e 
determinados prazeres já vividos e considerados pela pessoa em causa como um 
bem desejável (HOUAISS, 2001, p.675). 
 

Ainda segundo Carolina Michäelis de Vasconcelos (1922, p.38-39), seriam quatro as 

vozes peninsulares neolatinas que cotejariam com o termo saudade português, com 

variáveis aproximações semânticas ao “amargo gosto dos infelizes, delicioso pungir de 

acerbo espinho”: o castelhano soledad, o asturiano senhardade, o galiciano morrinha e o catalão 

anyoransa anyorament .  

Porém, o termo alemão Sehnsucht , traria a maior aproximação da complexidade da 

mágoa saudosa, ou seja, uma lembrança de prazer pretérito e que não voltará jamais; um 

presente esvaziado; uma esperança (desejo) de voltar a experimentar tal estado de felicidade 

. Tal perspectiva é parcialmente compartilhada por Anatol Rosenfeld (1994, p. 80), quando 

considera que o termo alemão também se aplica a uma escala cromática de amores e 

ausências motivadas pela voragem do tempo e da distância, faltando à palavra alemã uma 
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vibração que move o ser português e transita pelas refrações de uma palavra em que ecoam 

os múltiplos sentidos de falta, saudações, saúde ou saludade . 

 A lírica portuguesa, analisada diacronicamente, parece conjugar e ampliar os 

campos semânticos citados anteriormente e confere ao “Tempo Português” a marca 

indelével da saudade. O “retângulo deitado à beira do Atlântico”,segundo Eduardo 

Lourenço, farol do mundo e decaído de todo o seu esplendor, não parece suportar tal 

ausência. Ao contrário, inventa seu passado como ficção, da qual a melancolia, a nostalgia e 

a saudade são pressupostos inextricáveis. O jogo da memória específico de cada um desses 

estados anímicos  universaliza-os e também faz suas distinções, embora a cor do tempo que 

a palavra “saudade” pinte na alma portuguesa pareça ter matizes específicos: 

 

Nada é mais popular em Portugal que o culto das almas do Purgatório. Com 

todas as forças do nosso imaginário, recusamos o Nada. Sem dúvida, isso é 

verdadeiro para toda a humanidade. Mas para nós, portugueses, essa recusa 

tornou-se um hábito da nossa alma. A saudade, descida no coração do tempo 

para resgatar o tempo- o nosso, pessoal ou coletivo-, é como uma lâmpada 

que recusa apagar-se no meio da Noite (LOURENÇO, 1999, p.15) 

 

 

Lusitânia no Bairro-Latino 

O longo poema é um tríptico no qual a palavra “Só” aparece alinhada ao final do 

primeiro verso composto por um pontilhado reticente, no qual o sujeito poético individual 

é também coletivo, ou a representação do sujeito-nação Portugal, ambos indicando um 

isolamento, exílio e melancolia. Condição do povo português em crise econômica, 

enfatizada, naquele momento, pelo Ultimatum inglês ao final do século XIX, o poeta utiliza 

o recurso paronomástico para sugerir o isolamento de um sujeito “só” que é nuvem de 

“pó”: 

........................................................Só ! 
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Ai do Lusíada, coitado 
Que ama tão de longe,  coberto de pó 
Que não ama, nem é amado, 
                   (...) 
 

Ao que se seguem as imagens da infância, os versos em explícita relação 

intertextual com o romance Menina e Moça (1554), de Bernardim Ribeiro, em que o tema da 

saudade está presente: 

 
Menino e moço, tive uma Torre de leite, 
Torre sem par! 
Oliveiras que davam azeite, 
Searas que davam linho de fiar, 
Moinhos de velas, como latinas,  
Que São Lourenço fazia andar... 
Formosas cabras, ainda pequeninas,  
E loiras vacas de maternas ancas 
Que me davam o leite de manhã, 
Lindo rebanho de ovelhas brancas; 
Meus bibes eram da sua lã. 
 

O leite alude a um retorno à Grande-Mãe, símbolo da proteção, nutrição, 

carinho. O acolhimento na “mãe” se explicitará no poema saudoso “Males de Anto”, no 

qual o sujeito poético deseja o retorno à segurança do ventre materno, condição que supera 

a dialética “cansaço-desejo”, lembranças que seriam coordenadas por constantes do 

psiquismo a que Gilbert Durand, em Estruturas Antropológicas do Imaginário (1997, p.258), 

descreve com maestria: “O alimento primordial, o arquétipo alimentar é, de fato, o leite: 

toda bebida feliz é um leite materno”. O leite seria o “primeiro substantivo bucal”, 

promovendo um retorno a um tempo mítico, uma idade do ouro, um mundo rural 

paradisíaco como uma “medievalite” romântica portuguesa. 

 Tal neologismo é utilizado pelo poeta no verso de “Males de Anto” 

“Medievalite! O sonho! Saudades da Infância” que fala também da saudade da pátria-mãe. 

Dissertando acerca do tema, afirma Leonardo Coimbra, em Sobre a Saudade (apud 
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BOTELHO, A. e TEIXEIRA, A.,1986, p. 174-217): “A Saudade é a lembrança da pátria 

com desejo de regresso. Se o homem está sempre nos braços da Saudade, é porque ele está 

afastado de sua pátria”. 

 Do poema “Lusitânia no Bairro Latino”, quatro procedimentos merecem 

comentários. Primeiro, a sucessão de versos em que predomina o uso da interjeição, 

evocações de imagens da infância e da tradição coletiva rural lusitana, como: “Ó minha 

Terra encantada, cheia de Sol,/Ó campanários, ó Luas-Cheias,/Lavadeiras que lavas o 

lençol,/ Ermidas, sinos das aldeias” ou “Ó minha capa de estudante, às ventanias!”. O 

recurso permite ao sujeito poético presentificar as imagens do passado pessoal e coletivo, 

que apresentadas pela memória em sucessão pictórica, desenham um quadro da ausência e 

do desejo de reencontro, percepção que dá ao homem consciência de conhecimento do 

coletivo, como postula Bergson em Matéria e Memória. Tais evocações, organizadas por 

processo de colagem, anterior ao movimento cubista, são intercaladas por versos nos quais 

o tema do Ubi Sunt se plasma com exuberância: “Onde estais? Onde estais?”. 

 O topos do Ubi Sunt remonta aos Carpe Diem dos latinos e aos cantos elegíacos, 

que alcançaram larga difusão na Idade Média ao aludir ao tema da morte. E  da saudade! 

Uma dos primeiros registros está numa canção inglesa do século XIII, sob o título de Ubi 

sunt qui ante nos fuerunt? ( Onde estão os que viveram antes de nós?), lamentação funérea a 

todos que haviam desaparecido pela morte (MOISÉS, M., 1928, p.456). Em Nobre, a 

invocação saudosa claramente parte do sujeito exilado no “Bairro Latino”, dirigida ao 

Portugal de outrora, Portugal registrado na memória pessoal do sujeito da enunciação, 

Portugal grandioso impresso na memória coletiva de um povo que enfrentava graves 

problemas sócio-políticos em tempos finisseculares . 
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O segundo procedimento, fiel ao preceito verlainiano “ de la musique avant tout 

chose” sugerido na Art Poetique do poeta francês, recorre às sonoridades aliterativas e 

assonantes como forma de “ex-vocalis”, de evocação pela força inerente às palavras. A 

partir desse recurso marcadamente simbolista, a saudade é então entoada pela 

sensorialidade de versos nos quais a repetição anafórica do advérbio “ainda” faz o “tempo” 

não tão distante: 

 
      Ó Mar jazigo de paquetes, de ossos, 
      Que o Sul, às vezes, arrola à praia: 
      Olhos em pedra, que ainda chispam brilhos! 
      Corpo de virgem, que ainda veste a saia, 
      Braços de mãe, ainda a apertar braços de filhos! 
      Noiva cadáver, ainda com véu... 
 

O terceiro aspecto que se destaca na leitura é o acento decadentista, oculto no  

advérbio “ainda” ( pois se ainda é, deixará de ser),  o qual  se acentuará nos versos da 

penúltima estância desse poema polifônico repleto de recursos de oralidade, musicalidade e 

espacialidade : “Tísicos! Doidos! Nus! Velhos a ler a sina!”. E o sujeito poético pergunta 

desolado á memória do seu país: “Onde estão eles [ os pintores] que não vêm pintar?”. 

O quarto aspecto, que pode ser cotejado com procedimentos bandeirianos, é que 

Nobre anuncia a incorporação de imagens e falas extraídas do cotidiano português e que, 

ainda que nenhum verso ultrapasse a medida alexandrina, abre-se para a o procedimento do 

verso livre modernista, no qual a arte do verso vê-se invadida pelo “ruído” do prosaico. 

 

Evocação do Recife 

 

Manuel Bandeira, o São João Batista do Modernismo, na expressão de Mário de 

Andrade, possui uma vasta obra que vai de 1917 (A Cinza das Horas) a 1966  (Estrela da 
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Vida Inteira), numa poética que dialoga com estéticas parnasianas, neossimbolistas e até 

experiências de sabor concretista (MOURA, 2001, p. 9). Em percurso tão monumental, os 

temas da saudade, da melancolia, da ausência fazem-se presentes em muitos momentos da 

referida obra, embora não constituam categorias que autorizem a redução da lírica como 

alumbrada sob o signo da saudade.  

Poeta eminentemente lírico, detentor do senso do momento poético, como afirmam 

Antônio Cândido e Gilda de Mello e Souza (MOURA, 2001, p.17), assim como mestre em 

extrair o que há de poesia virtual na cena e no instante, bem como o poder de comunicar essa iluminação, 

Bandeira dedica parte de sua obra à memória da infância, período feliz e anterior aos anos 

de doença (tuberculose) e evocada, invariavelmente, como sentimento de incompletude. 

O poema Evocação do Recife foi escrito em 1925 sob encomenda do escritor  Gilberto 

Freyre, como comemoração ao centenário do jornal Diário de Pernambuco (FREYRE apud 

BRAYNER, 1980, p. 76-77). “Geografia lírica da infância” (FREYRE, p.77), trata-se de 

uma composição na qual cada palavra é um aceno ao passado de um sujeito poético que é 

também a cidade e é também o rio, um poema em verso livre, com metro e estrofes 

irregulares, cujas palavras deslizam nas páginas, montando a reminiscência da infância natal 

em planos alternados e inquietos, como errática é a memória motivada pelo afeto que 

busca ratificar o sentimento de pertinência:  

           
Recife 

          Não a Veneza americana 
          Não a Mauritssatd dos armadores das Índias Ocidentais 
          Não a Recife dos Mascates 
          Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois 
         Recife das revoluções libertárias 
         Mas o Recife sem história nem literatura 
         Recife sem mais nada 
         Recife da minha infância 
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A recordação saudosa reconstrói a infância perdida (idílica?), quando o desejo de 

completude se impõe à consciência como estratégia de tornar a existência ilimitada, pois 

“um acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o que 

veio antes e depois” (BENJAMIN, W., 1986, p.37). O mesmo livro traz o poema Vou-me 

embora pra Pasárgada, no qual o sujeito poético decide heroicamente regressar a uma 

Pasárgada idílica, com saudades do tempo dos banhos de mar, tempo do eu menino, de 

uma Pasárgada onipresente na memória  como opulência, uma imaginação na qual o sujeito 

lírico em conjunção com a paisagem parece completar-se . A linguagem evoca o desejo de 

retornar a algum lugar do passado, poder da memória de vivificar o que tempo poderia (e 

pode) desgastar, mas é repertório constituinte do ser que a si mesmo procura nos lindes do 

social e do coletivo:  “A épica e a lírica são expressões de um tempo forte (social e individual) 

que já se adensou o bastante para ser reevocado pela memória da linguagem [...]” (BOSI, 

1977,  p. 112). 

O poema utiliza procedimentos modernistas, uma vez que o sujeito poético fala da 

infância em tom coloquial, dando vozes a personagens da recordação/imaginação, 

distanciando-se do tom solene que o poeta utilizara nas séries literárias anteriores. Assim, 

excertos de cantigas ritmadas pela medida antiga (no caso, a redondilha maior) misturam-se 

às falas das meninas, do vendedor de roletes de cana, dos homens da rua, personagens que 

se plasmam em escala temporal e espacial, revelando índices de epicidade mesclados aos 

influxos líricos. A memória conta a vida pela língua errada do povo que é também a 

linguagem correta, porque vernácula: 

 

Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 
               Ao passo que nós  
               O que fazemos 
               É macaquear 
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               A sintaxe lusíada 
 

A saudade procura então sua expressão “brasileira”, em procedimentos que oscilam 

entre aproximações e afastamentos da semântica lusíada. Menos como um fotógrafo e mais 

como um artista que cola imagens mnêmicas, o poeta utiliza com maestria (tendo sido o 

primeiro a fazê-lo no Modernismo brasileiro) o verso livre, com a intenção reproduzir a 

fala coloquial do brasileiro. Essa aproximação se deu através de um procedimento 

mimético da linguagem oral, ou seja, a continuidade cursiva da prosa atuaria no interior do 

verso, modificando sua sonoridade, ameaçando sua existência e renovando-o 

(ARRIGUCCI, 1990, p.50). 

Outro detalhe, presente de forma numerosa em muitas construções bandeirianas, é 

o uso do diminutivo e que em Evocação do Recife se observa nos versos: 

 

Um dia eu vi uma moça nuinha no banho 
Fiquei parado o coração batendo 
Ela se riu 
                                                            Foi meu primeiro alumbramento  
 

As formas diminutivas são um traço característico da fala popular, transmitindo a 

essência do modo de ser brasileiro, segundo Giovanni Pontiero, em artigo sobre a ironia no 

livro Libertinagem (apud BRAYNER, 1980, p.277). O autor cita outros exemplos na obra 

do poeta Bandeira, como “minhas ternurinhas” (Porquinho-da-índia), sobradinhos coloniais 

tão bonitinhos (Belém do Pará), comer devagarinho (Lenda Brasileira). Porém, a utilização dos 

diminutivos também constitui uma das características do poema Lusitânia no Bairro Latino, 

de autoria do poeta português Antônio Nobre, foco de grande admiração por parte de 

Bandeira, o que fragiliza a argumentação daquele crítico publicada na separata Hispania  

(dez/1945),  e sugere uma característica compartilhada com a fala afetiva lusíada. 
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 Portanto, “Lusitânia no Bairro Latino” é um texto que parece adequado ao 

contraste com Evocação do Recife pela ratificação de suas semelhanças. Seja pelo uso maciço 

dos diminutivos (“E as doces ovelhinhas imitavam-me”, “Antes fosse aleijadinho”, “Ó 

padeirinhas a amassar o pão/ Velhinhas na roca a fiar,/”, “Procissão de música e 

anjinhos”), seja pelas referências geográficas lidas com tonalidade afetiva ( “E quando na 

igreja das Alvas Saudades” ou “Ó praia da Memória”) ou pela evocação da terra natal de 

forma coloquial como forma de reencontro, ou ainda pela narratividade e elementos líricos 

misturados, pode-se constatar um rico diálogo. 

Dessa maneira, o cotejo desses dois poemas questiona a argumentação do escritor 

Osvaldo Orico, no livro A Saudade Brasileira, publicado em 1940. Ao patentear o vocábulo 

“saudade” como exclusividade da língua portuguesa, faz distinção entre os sentidos para 

portugueses e brasileiros. Para ele, se a saudade portuguesa é mais um morrer de amor, 

triste, que provoca dor, a saudade brasileira é uma 

 
[...] saudade nova, mais alegre que triste, mais imaginação que dor. Saudade de 
gente moça, que anda a nascer e a raiar, onde a vida se atira mais galharda que 
melancólica, uma saudade sem horizontes para vencer, sem mar para transpor, 
sem sombras para espargir, sem mágoas para cuidar [...] Saudade que não chora, 
canta; saudade que não punge, exalta; saudade que não abate, enaltece; saudade 
que não fere, vivifica. (ORICO,1940, p. 44). 
 
A análise dos poemas escolhidos nesta comunicação questiona tal asseveração, 
de forma a abrandá-la. Há variações de campos semânticos para a saudade, 
embora em Nobre pareça predominar a saudade de um mundo que se sabe para 
sempre perdido, vorazmente levado pelo tempo e que resta a evocação . 

 

Finalmente, com um mapa lírico imaginário tal qual Nobre, que visita a “Igreja da 

Alva Saudade”, a “Praia da Memória”, as romarias e procissões marítimas portuguesas,  o 

sujeito lírico em Bandeira percorre prazerosamente as ruas da sua Recife saudosa (Rua da 

União, Rua do Sol, Rua da Saudade, Rua da Aurora) e desce pelo rio cujo nome ecoa em 

suas variações “Capiberibe/ Capibaribe”, tentativa de resgate da infância por suas imagens 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2849 
 

e vozes justapostas, como se pode observar pela quase inexistência de pontuação ou 

conjunções explicativas no poema. Quando muito aparecem exclamações ou reticências, 

registro admirado e acelerado de um sujeito invadido pela saudade de um tempo que 

parecera eterno e agora se eterniza pelo deleite da recordação e da linguagem:  

 

            Recife... 

           Rua da União... 

                                    A casa de meu avô... 

Nunca pensei que ela acabasse! 

Lá tudo parecia impregnado de eternidade 

Recife... 

             Meu avô morto. 

Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BACHELARD, G. (2001) O Ar e os Sonhos São Paulo: Martins Fontes 

BANDEIRA, M. (1993) Estrela da Vida Inteira Rio de Janeiro: Nova Fronteira 

BENJAMIN, W. (1986) Obras Escolhidas São Paulo: Editora Brasiliense 

BOSI, A. (2006) História Concisa da Literatura Brasileira São Paulo: Cultrix 

BOTELHO e TEIXEIRA (1986) Filosofia da Saudade Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da 
Moeda 

BRAYNER, S. (1980) Manuel Bandeira- Fortuna Crítica Rio de Janeiro: Editora Civilização 
Brasileira 

DURAND, G.(1997) As Estruturas Antropológicas do Imaginário São Paulo: Martins Fontes 

FERNANDES, A. e GARMES, H. (2009) No Meio do Caminho, uma Vida in Só (2009)   São 
Paulo: Ateliê Editorial 

LOURENÇO, E. (1999) Mitologia da Saudade  São Paulo: Companhia das Letras 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2850 
 

MOISÉS, M.(1960) A Literatura Portuguesa  São Paulo: Cultrix 

NOBRE, A. (2009) Só São Paulo: Ateliê Editorial 

ORICO, O (1940) A Saudade Brasileira  Rio de Janeiro:  A Noite 

HOUAISS, A.(2001) Dicionário da Língua Portuguesa São Paulo: Companhia das Letras 

VASCONCELLOS, C.(1922) A Saudade Portuguesa  Lisboa: Renascença Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

                                 

                       

       



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2851 

 

 

SOPHIA ANDRESEN PELOS LABIRINTOS BRANCOS 

Virgínia Bazzetti Boechat1 

 

Eis que morro cega de brancura  
Cansada de mais para avistar miragens 

 
Sophia de M. B. Andresen – “Caminho” 

 

 

Mencionamos de início, no título dessa apresentação2, uma imagem que nos tem 

ocorrido no contato com a obra poética de Sophia Andresen, a daquele tipo de labirinto 

cujos caminhos, que aparentam ser plurais, ou às vezes simulam ser percursos lineares, 

planos e retos, reenviam aquele que o percorre, que o lê ou percebe, quase de maneira 

inevitável para um centro, reiteradamente. O quanto de angústia pode produzir tal 

repetição? O quanto pode ser capaz de adicionar gradualmente efeitos e sentidos aos 

versos? A leitura do poema “De pedra e cal”, do volume Geografia, de 1967, compõe uma 

paisagem que muito nos pode colocar em contato com essas perguntas. Um de seus versos 

menciona mesmo o labirinto e o relaciona à composição espacial monocromática, tida em 

princípio como positividade, unidade múltipla, harmonia, mas que ganha uma 

profundidade outra, bastante sutil, através dessa mesma opção pelo branco e das 

reiterações de sons, de vocábulos, de sintagmas e de versos inteiros: 

 
De pedra e cal é a cidade  
Com campanários brancos  
De pedra e cal é a cidade  

                                                 
1 Doutora USP/ FAPESP. 
2 A leitura que agora propomos é baseada em parte da pesquisa de tese de doutorado intitulada “Do 
projeto à forma justa: Sophia de Mello Breyner Andresen”, desenvolvida na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pesquisa financiada pela FAPESP e 
concluída em 23 de setembro de 2011. 
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Com algumas figueiras 
 
De pedra e cal são 
Os labirintos brancos 
E a brancura do sal  
Sobe pelas escadas 
 
De pedra e cal a cidade  
Toda quadriculada  
Como um xadrez jogado  
Só com pedras brancas 
 
Um xadrez só de torres  
E cavalos-marinhos  
Que sacodem as crinas  
Sob os olhos das moiras 
 
Caminha devagar  
Porque o chão é caiado (ANDRESEN, 2004, p. 11) 

 

Se pensarmos que a paisagem seja um “conjunto de valores ordenados em uma visão”, 

como nos aponta Anne Cauquelin, em A invenção da paisagem, (CAUQUELIN, 2007, p. 16) 

pensaremos que a brancura e o branco, com pequenas variações no alvo, pálido, cru, e sua 

aderência direta a determinados substantivos, como a areia, a cal, o sal, ou mesmo indireta, 

como à luz e à claridade, é um valor retomado, e até exaltado, nos poemas. 

Ocorre, porém, em certos pontos, a presença uma consciente ambivalência nesse 

valor, como em “Manhã” – anterior a “De pedra e cal” – em que a brancura e a retidão, 

que caracterizam um terraço situado pelos versos, compõem uma paisagem que propicia 

uma busca em vão: “Na manhã recta e branca do terraço/ Em vão busquei meu pranto e 

minha sombra” (ANDRESEN, 2004, p. 10). Por outras vezes, a superfície caiada, branca, 

serve para expor melhor ou ressaltar crimes, como em “Túmulo de Lorca”, em que “A lisa 

cal de cada muro branco/ Escreve que tu foste assassinado” (ANDRESEN, 2004, p. 24). 

Já “De pedra e cal” expõe-nos não um terraço ou um muro, mas toda uma cidade 

do branco, onde divisamos primeiramente campanários, figueiras, torres e o chão, 
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predominantemente de pedra e caiados. Essa é uma cidade bastante diferenciada das 

grandes cidades, geralmente caracterizadas como caóticas, fragmentadas, corrompidas, que 

aparecem em dados momentos nessa obra poética, seja Lisboa, “Com seus meandros de 

espanto insónia e lata” (ANDRESEN, 1983, p. 11), ou uma metrópole não identificada, com 

sua destruição e deteriorização inerentes, com “[...] rumor e vaivém sem paz das ruas,/ O 

vida suja, hostil, inutilmente gasta,/ (...)” (ANDRESEN, 2007, p. 22). 

O primeiro verso do poema de Geografia que agora nos propomos a ler, “De pedra e 

cal é a cidade”, com oito sílabas, pode ser observado como uma espécie de marco inicial, 

repetido e transformado ao longo de outros versos. Entretanto, “De pedra e cal” não é 

todo constituído por essa contagem, antes, alterna oito, seis sílabas, cinco, seis e sete. Mas 

nos chama a atenção que ao final se torne uma constante a contagem em seis sílabas, 

justamente nos últimos seis versos. 

Em redor de uma „pedra fundadora‟, o primeiro verso, constitui-se a primeira 

quadra, compondo uma paisagem em que as relações se articulam a partir desse módulo, no 

primeiro e terceiro versos, que ainda soam como constatação. Nessa estrofe inicial, com 

todos os versos delimitados pela cesura, estão associados dois dísticos, por dois 

movimentos idênticos dentro da quadra, metro de oito sílabas seguido de metro de seis 

sílabas, numa “frequência regular do ritmo”, (Cf. SPINA, 2002, p. 23) pontuada em maior 

escala pela repetição do verso-unidade que demonstramos. Se “o dístico e a quadra são, 

portanto, as formas matrizes do raciocínio poético dos trovadores populares” (SPINA, 

2002,  p. 109), vemos reforçada a presença basilar de uma tradição ibérica na disposição ou 

ordem estrófica. A quantidade recorrente de vogais oclusivas gera ainda um efeito de 

reprodução, por exemplo, do tocar dos sinos de um campanário, que parece ecoar por essa 

cidade em poema, pelos outros versos da quadra. 
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Na segunda estrofe, o olhar continua a compor e a percorrer essa paisagem. Agora, 

da regularidade ordenada da primeira quadra, vemos tornar-se em uma redondilha menor e 

transformar-se ligeiramente o verso que direcionava a composição. Vemos ainda que da 

cesura que delimitava, enumerava os versos e os elementos da paisagem, predomina então 

nos dois dísticos formadores dessa segunda quadra o enjambement. Em vez dos elementos 

arquitetônicos e naturais em reconhecimento na primeira estrofe, surge então uma leitura 

simbólica do espaço, marcada pelos movimentos do labirinto – mencionado em verso – e 

da subida de escadas. Pela primeira vez o poema pende sutilmente para algum 

deslocamento dessa ordenação tão esperada, pende a “labirintos brancos”, reforçados no 

encadeamento sintático dos versos e na mudança de direção dos movimentos. 

Entre o primeiro e o segundo dísticos, há uma repetição, a sucessão em diferença 

da noção de caminhos cobertos pela brancura, a que se acrescenta o sal. Já se interpõe a 

possibilidade de algum sutil desconforto. Mesmo diante de uma composição 

predominantemente serena, ocorre o surgimento dessa imagem dos “labirintos brancos”, 

sintetizando alguma desorientação, assim como o fato de o sal subir as escadas dar conta de 

um incontrolável e indomável naquela natureza. A expressividade de um vento que 

trouxesse o sal e dessa maneira cobrisse as escadas é trazida igualmente pelos sons 

sibilantes dos últimos dois versos, “E a brancura do sal/ Sobe pelas escadas” 

(ANDRESEN, 2004, p. 11). 

 Nas quatro quadras e meia de reiteração de uma brancura, cor que vai se tornando 

avassaladora na passagem dos versos, é na terceira estrofe que o verso modular é retomado 

em diferença, agora tornado redondilha maior, tendo sido retirado o verbo, “De pedra e cal 

a cidade”, a partir do qual percebemos já a presença paralela de uma fantasmagórica 

repetição, e eventual entrada para um ponto de concentração de sentido, de abertura para 
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um questionamento do conjunto em que se insere, “Toda quadriculada/ Como um xadrez 

jogado/ Só com pedras brancas” (ANDRESEN, 2004, p. 11). 

Como ponto de reflexão concentrado nesse tabuleiro de xadrez monocromático em 

que a cidade se metamorfoseia, constitui-se tal paisagem quadriculada em mesma cor, cujas 

peças que deveriam se contrapor são todas unilaterais. Se pensarmos na noção de caminhos 

que se bifurcam para uma construção labiríntica, percebemos ainda, nesse ponto, nesse 

jogo encenado, a convivência paradoxal de duas direções de leitura bastante diferentes, uma 

serena e integrada na paisagem natural e cultural de um país, a outra, no desconforto e da 

presença de um totalitarismo – “(...) xadrez jogado/ Só com pedras brancas”. Na 

encenação da própria ambivalência surge a sua situação forçosamente de duplo sentido 

(como uma mão dupla), surgem os dois lados de algumas perguntas: como amar o próprio 

país em meio à empenhada reconstituição e rearticulação da tradição nacional, como na 

prática de pintar as cidades de branco? Como amar a tradição sem se assustar com a 

opressão que impõe em certos contextos?  

Se em “De pedra e cal” a cidade surge ali quadriculada, como as quatro quadras e 

meia de que se compõe o poema, sendo esse, por sua vez, composto em quadras como 

uma pequena cidade, vemos nessa forma, na monocromática serenidade, o 

reconhecimento; vemos, atravessados pela sutil artificialidade e opressão do 

monocromático, a falta de lógica de um jogo unilateral marcado pelo excesso, “Como um 

xadrez jogado/ Só com pedras brancas”, (ANDRESEN, 2004, p. 11) da limpeza, 

sobretudo se pensarmos que Geografia data ainda de 1967, e se imaginarmos as agora 

fantasmagóricas construções brancas da cidade em um sinistro embate silencioso e sem 

uma disputa de fato. 
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 Mesmo nessa cidade-tabuleiro-poema, as peças mantêm sua beleza, seu elemento 

onírico, como vemos nos primeiros dois versos da quadra: “Um xadrez só de torres/ E 

cavalos-marinhos” (ANDRESEN, 2004, p. 11). Encadeados ao terceiro verso, em que fica 

subentendida a imagem das crinas dos cavalos marinhos como o próprio movimento das 

ondas, vemos que as duas únicas peças possíveis e diferenciáveis nesse jogo alvo de xadrez 

são as torres, em terra, e os cavalos, no mar. Ora, a torre é a peça que anda sempre em 

linha reta, o cavalo, por sua vez, se move sempre em ângulo reto, o que reforça o valor de 

ordenação avassalador. Sendo cavalos-marinhos, o elemento onírico vem atenuar essa 

retidão imposta. Uma importante presença está no último verso dessa quarta quadra, “Sob 

os olhos das moiras” (ANDRESEN, 2004, p. 11). Como “personificação do destino de 

cada ser humano”, as Moiras encarnam “uma lei que os próprios deuses não podem 

transgredir sem por em perigo a ordem do mundo”, (GRIMAL, 2000, p. 306) estar sob os 

olhos delas é não poder mudar nem um traço do destino, nem com a ajuda divina. Ali é ter 

que andar em linha reta ou ângulo reto, é ter que participar de um jogo unilateral, atenuado 

por um imaginário, pelo onírico, no caso. 

Podemos também pensar na opressão dessa vigilância inabalável como reforço da 

dupla possibilidade de leitura desse poema, que pode ser estendida a grande parte dessa 

obra poética, “os labirintos brancos”, que reenviam ao mesmo ponto, reencenam uma 

ambivalência entre querer um mundo ordenado e claro, mas não poder escapar da 

unilateralidade, uniformização e tirania dessas noções quando aplicadas ao mundo atual. 

Essa ambivalência fica-nos como duplo caminho, já mais perceptível, no dístico final do 

poema, também numa única sentença, em orações articuladas: “Caminha devagar/ Porque 

o chão é caiado” (ANDRESEN, 2004, p. 11). A partir daí, podemos nos perguntar por que se 

deve caminhar devagar quando um chão é caiado. Para não estragar o chão? Para não se 
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perder? Para melhor contemplar o caminho? Ou por ser facilmente destacado e encontrado 

em meio à brancura. Será esse um aviso de algum tênue medo ou uma sugestão de 

admiração? De toda maneira, ressalta-se aí a cadência lenta do andar, a necessidade de seu 

compasso mais lento diante daquela cor predominante. 

Com tal leitura, por esse tipo de labirinto que reenvia e reenvia e reenvia à brancura e 

crueza da cidade de pedra e cal, buscamos apresentar alguns dos muitos questionamentos que 

nos ficam no contato com essa obra. Da imagem de algo aparentemente sereno, conforme, 

equilibrado, ordenado, mas que guarda um sutil viés de desconforto, que reenviando 

continuamente para o mesmo se descortina como construção dúbia, labiríntica, incerta, 

deixamos em aberto algumas perguntas. Seriam todos esses pontos labirínticos os 

momentos em que as contrariedades de um tempo da enunciação bastante hostil, 

sobretudo pelo contexto nacional, se expõem melhor? Seria essa cidade branca a encenação 

da difícil relação entre tradição e opressão nesse contexto?  E mais: a que centro poderia 

nos enviar uma obra composta em um tempo em que o mundo já perdeu o seu antigo 

centro sagrado?  
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A PRESENÇA DO MARAVILHOSO NO SONETO CAMONIANO: MARCAS DE 

UMA INFLUÊNCIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

Vítor Machado Porto1 

Orientador: Prof. Dr. José Dino Costa Cavalcante 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores representantes da literatura de sua época, o Classicismo, Luís Vaz 

de Camões é de uma importância que transcende os limites literários, atingindo a história 

de sua nação e de sua língua. Dotado de vastíssima cultura e prodigiosa habilidade artística, 

Camões produziu não só o maior poema épico da Literatura Portuguesa, Os Lusíadas, como 

também cultivou com maestria a poesia lírica, tanto na medida velha, as redondilhas, 

quanto na medida nova, o soneto. Suas obras deixaram marcas indeléveis na alma de seu 

povo: na história, Os Lusíadas representam o momento máximo de exaltação da coragem da 

gente lusitana; na língua portuguesa, tanto seu poema épico quanto suas poesias líricas 

expressam a exuberância e o refinamento estético alcançados por uma língua já 

amadurecida cuja estrutura retoma o modelo latino, assemelhando-se no léxico e na sintaxe, 

e perfeitamente capaz de exprimir todas as sensações abstratas, subjetivas e imaginativas da 

emoção humana. Camões é de tal maneira importante para o idioma português que este 

poderia ser classificado em duas eras, pré e pós camoniana.  

Como um artista demarcado histórica e culturalmente, Camões segue os preceitos 

estéticos do Classicismo que, entre outras características, preconizava a valorização dos 

                                                           
1 Graduando do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão e bolsista do PIBIC pelo 
Grupo de Pesquisa em Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa. 
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clássicos gregos e latinos, retomando a mitologia como veículo de expressão temática, isso 

dentro de um contexto extremamente influenciado pelo catolicismo, em que a Igreja 

inspecionava toda a produção cultural da época. Assim, sem abandonar a fé cristã, o poeta-

soldado demonstra o peso da influência do Classicismo ao mesclar o maravilhoso cristão 

com o maravilhoso pagão.  

Desta forma, este trabalho pretende analisar cada soneto camoniano buscando 

identificar não só a recorrência de cada influência, mas também o seu grau, ou seja, 

identificar como se manifesta o maravilhoso, se exclusivamente cristão, se exclusivamente 

pagão, ou ainda, se simultaneamente cristão e pagão, além de observar e classificar a 

intensidade dessas presenças, entre explícita, ou seja, de influência bem marcada, e 

implícita, isto é, aqueles cuja presença do maravilhoso comparece de maneira sutil. 

Para a realização deste trabalho foi selecionada uma publicação da editora Martin 

Claret, intitulada Sonetos: Luís de Camões, cujo conteúdo constitui-se de um corpus de 166 

sonetos. E, em relação ao modelo teórico para a análise dos sonetos camonianos, elegeu-se 

a Teoria Semiótica de Greimas, cujos principais difusores no Brasil são José Luiz Fiorin e 

Diana Luz Pessoa de Barros.  

 

1. O CLASSICISMO PORTUGUÊS 

 

Nutrindo-se da redescoberta dos escritos clássicos gregos e latinos, sobretudo em 

função de queda no Império Bizantino, com a tomada de Constantinopla pelos turcos 

otomanos em 1453, o Renascimento originou-se na Itália no final do século XIV e 

constitui-se como um movimento cultural cujo paradigma central apoiava-se no 

antropocentrismo, no otimismo e na confiança no futuro, contrapondo-se a já combalida 
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visão medieval, clerical e teocêntrica. Dentre as manifestações artísticas influenciadas pelo 

Renascimento, encontra-se a literatura cujos preceitos estéticos originaram o Classicismo. 

Conforma explica Massaud Moisés (2006), a época clássica ou Classicismo inicia-

se em Portugal no ano de 1527, quando Francisco Sá de Miranda retorna da Itália e passa a 

divulgar os novos ideais estéticos, e finaliza em 1580, ano fatídico para a literatura e para a 

história portuguesa, pois marca o falecimento de Camões e o início dos sessenta anos de 

dominação espanhola sobre a Coroa lusitana. Em linhas gerais, o Classicismo “(...) 

constituiu um movimento em que se tornou moda a supervalorização dos escritores da 

Antiguidade greco-latina (...)” (MOISÉS, 2004, p. 74), ou seja, as teorias estéticas 

defendidas por Aristóteles, Horácio e Quintiliano, dentre outros, eram entendidas como 

cânones, explícitos ou implícitos, cuja obra literária deveria acatar.  

É importante observar, contudo, que esta sujeição aos cânones da antiguidade 

greco-romana não implicava mera cópia desprovida de talento pessoal, de gênio artístico e 

de imaginação, mas um modelo estético a ser seguido. Segundo Massaud Moisés, “A 

imitação dos Antigos constituía, pois, o princípio básico dos clássicos. Todavia, 

consideravam que a imitação não significava servilismo, cópia elementar (...); antes 

propunham o talento individual (...)” (MOISÉS, 2004, p. 74). 

O ideal estético do Classicismo implicava a obediência de uma série de requisitos 

que, conforme Massaud Moisés (2004), seriam: as regras, a razão, a autoridade, a imitação 

da natureza, os objetivos da arte e, finalmente, a erudição. No que diz respeito às regras, os 

poetas da era clássica consideravam imprescindível a obediência aos modelos da 

antiguidade greco-romana, tendo como finalidade evitar o “caos” na qual findara a 

literatura medieval. Obviamente, a obediência ao cânone da Antiguidade não deveria ser 

uma máscara asfixiante, mas um modelo de expressividade previamente existente e 
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orientador da capacidade artística. Em vista disso, surge a distinção entre os gêneros 

literários e o respeito as suas convenções, de maneira que cada gênero deveria manter-se 

“puro”, inalterável, não se admitindo, portanto, a miscigenação e, consequentemente, o 

surgimento de obras híbridas.  

Quanto à razão, os poetas clássicos a defendiam como o bom senso e a reflexão, 

que impediria quaisquer excessos provocados pelo exagero imaginativo e emocional. Como 

consequência, nas obras clássicas, há o equilíbrio entre razão e emoção, conduzindo a uma 

visão do Bem, do Belo e do Verdadeiro como valores universais e absolutos. Além disso, 

para os clássicos, a razão era o alicerce na qual estavam fixadas as regras. 

Evidentemente, a observância aos requisitos anteriores, regras e razão, promove, 

naturalmente, o surgimento do terceiro requisito, a autoridade. Os poetas clássicos 

adotavam a autoridade dos antigos greco-romanos em função das “obras supremas” que 

estes realizaram norteados pelo racionalismo.  

A partir do conceito de mimese defendido por Aristóteles, os poetas clássicos 

julgaram que a Arte imita a Natureza, daí o quarto requisito a ser obedecido no 

Classicismo, a imitação da natureza. Esta imitação da natureza estaria condicionada, 

entretanto, não a uma reprodução fiel da realidade, uma vez que poderia incorrer na 

retratação de elementos presentes na natureza que correspondessem ao não-belo, mas, sim, 

a uma retratação idealizada da Natureza que estivesse alinhada com o racionalismo e o 

universalismo. Em contrapartida, os clássicos ampliaram o escopo da Natureza alargando 

suas fronteiras para além da natureza paisagística, abarcando a natureza humana.  

Já em relação aos objetivos da obra literária, os clássicos entendiam que a Arte 

deveria cumprir dupla função: precipuamente agradar e, secundariamente, perseguir 

objetivos morais. Assim, uma obra seria, a um só tempo, harmônica e instrutiva. 
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Finalmente, para alcançar seus intentos artísticos, os poetas clássicos acreditavam 

ser imprescindível adquirir um amplo conhecimento não somente da literatura greco-

romana, mas também de das várias ciências de seu tempo. Esta ampla erudição mostra-se 

de forma patente quando se lê Os Lusíadas. Além do domínio absoluto da língua 

Portuguesa, Camões demonstra ter profundos conhecimentos acerca da Bíblia, da 

mitologia, de história e geografia.          

Embora valorizassem os preceitos da antiguidade, os poetas da era clássica, como 

típicos homens Renascentistas, sabiam que estavam inseridos em um contexto histórico, 

social e cultural diverso, não desejando, portanto, retomar a visão de mundo que norteava 

os pensadores greco-romanos. Como bem afirma Antônio Soares Amora, 

 
o Classicismo era, antes de tudo, uma nova mentalidade e um novo 
sentimento de vida – o que facilmente se compreende quando se 
compara o homem Camões que se confessa nos sonetos, com o homem 
Camões que se confessa nas redondilhas do Super flumina (AMORA, 
2008, p. 19). 

 
Dotados desta consciência, na concepção de suas obras tais poetas realizavam a 

fusão entre os preceitos estéticos do Classicismo, o talento pessoal, e a visão de mundo – 

marcada e demarcada pelo contexto histórico-social. Assim, embora o Classicismo 

apresente características gerais comuns a todos os países pelos quais exerceu sua influência, 

ele também foi influenciado pelos contextos sociais, políticos e ideológicos presentes e 

condicionantes em cada nação. Como explica Antônio Soares Amora, “Assimilando o 

movimento geral das idéias e da arte renascentista, Portugal adequou as influências 

recebidas à sua específica realidade cultural, o que significa que não se desvirtuou, mas se 

enriqueceu (...)” (AMORA, 2008, p. 20).    

Na verdade, o profundo orgulho nacional português utilizou-se da estética clássica 

para exaltar sua glória, seu Império e sua língua. Forjado no campo de batalha, 
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primeiramente, contra Castela, e, posteriormente, contra os muçulmanos, Portugal 

apresenta, desde sua origem, um poder monárquico fortemente centralizado capaz de 

estimular um vívido sentimento nacionalista. Assim, ao final do século XIII, Portugal já 

havia completado a conquista de seu território, apresentando uma precoce centralização 

política em relação a outros países europeus. Em 1385, dá-se a Revolução de Avis, fato que 

iria influenciar diretamente na expansão marítima no século seguinte em virtude do 

importante papel da burguesia, fornecendo recursos financeiros ao novo rei português, D. 

João I. Em 1415, o próprio rei D. João I comanda uma expedição ao norte da África contra 

os muçulmanos de Ceuta, iniciando a expansão marítima portuguesa. No início do século 

XVI, Portugal era um império de se estendia do Novo Mundo a Ásia, passando pela África. 

Aliado ao poder monárquico estava o poder eclesiástico. A, até então, onipotente 

e inquestionável Igreja Romana, perplexa e assombrada pela insubmissão dos países do 

norte da Europa, arejados pelos ventos da Reforma Protestante, decide fazer de Portugal e 

Espanha os principais bastiões da fé católica. Na verdade, desde as Guerras da Reconquista 

os monarcas ibéricos gozavam de uma estreita relação com o Vaticano, pois possuíam 

autorização do Papa para fomentar o culto cristão nas terras da península retomadas dos 

árabes. Assim, quando do início da conquista da América, estes monarcas conseguiram 

estender seus papéis de guardiões da evangelização, e, a exemplo do que ocorreu nas 

Cruzadas, o poder monárquico secular e o poder religioso estavam unidos por propósitos 

comuns: ampliar seus domínios – sobre territórios e almas.  

Como consequência de sua influência sobre Portugal e temendo os efeitos da 

Reforma Protestante, a Igreja Católica inicia o movimento de Contra-Reforma que, dentre 

outras ações, reativa seus Tribunais da Inquisição, ou do Santo Ofício em 1542, e em 1564 

institui o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de obras cuja leitura estaria proibida aos 
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católicos. Como resultado, toda produção cultural literária da gente lusitana estaria sujeito 

ao crivo da poderosa Igreja de Roma. Desta feita, natural seria que em toda obra clássica 

produzida nesse período houvesse a mescla de elementos mitológicos, relacionados à 

antiguidade greco-romana, com elementos cristãos.    

Todavia, o século XVI, o século da Era Clássica, não presencia unicamente o 

apogeu da gente lusitana. Lapidado, sobretudo, pelos limites de mentalidades aristocráticas 

que foram incapazes de modernizar o país, Portugal vai progressivamente perdendo sua 

hegemonia nos três oceanos. O Império começa a ruir. Em 1578, D. Sebastião, o rei que 

iria restaurar a glória lusitana, desparece em Alcácer-Quibir. Dois anos mais tarde a gente 

lusitana perderia sua autonomia, ficando sob o julgo espanhol. Humilhados e sem 

esperança, os portugueses ainda manteriam em si a chama viva da identidade lusitana, a 

língua portuguesa.  

 

2. A LÍNGUA COMO IDENTIDADE NACIONAL E ESTANDARTE 

IMPERIAL 

 

Muito mais do que um sistema de signos formados pela união de um 

significante com um significado, como preconizava Saussure, a língua é o reflexo de uma 

identidade histórica, cultural e social. Como bem defende Irandé Antunes, a língua é “(...) 

um ato humano, social, político, histórico, ideológico, que tem conseqüências, que tem 

repercussões na vida de todas as pessoas. É um fato pelo qual passa a história de todos, o 

sentido de tudo.” (ANTUNES, 2007, p. 21). Ou seja, a língua é o reflexo maior da 

autonomia e identidade política e cultural de um povo. 
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Neste sentido, o papel da língua como principal estandarte de um império não 

foi ignorado pelos primeiros gramáticos da Península Ibérica. Em 1492, Antonio de 

Nebrija publica em Salamanca a primeira gramática da língua espanhola, a Gramática de la 

lengua castellana, mesmo ano em que Colombo “descobriu” a América, fato que, segundo 

Marcos Bagno (2001), ilustra a aproximação entre império e língua, ou seja, entre 

identidade política e identidade cultural. As palavras do próprio Nebrija, “A língua sempre 

foi companheira do Império” (BAGNO, 2001, p. 46), demonstram perfeitamente esta 

visão. 

No século seguinte surgem as primeiras gramáticas da língua portuguesa. 

Separado de Nebrija por um lapso de 44 anos, mas vizinho geográfico e, sobretudo, com 

este irmanado ideologicamente, Fernão de Oliveira publica em 1536 a Grammatica da 

lingoagem portuguesa. Sua grammatica é uma verdadeira ode ao povo, à terra e à lingua 

portuguesa. Em sua concepção, o povo português, bem como a terra, consistia da melhor 

parte do que foi, no princípio, a Espanha. Para ele, só a gente lusitana capitaneada por 

Viriato foi capaz de expulsar os invasores romanos da Península Ibérica. Segundo defende, 

um povo de origem tão valorosa quanto o lusitano e, no contexto histórico da época, 

consolidando-se como um império, deveria, a partir de então, abandonar a língua latina 

como língua da cultura e desenvolver e disseminar sua própria língua, a língua portuguesa. 

No capitolo IV, intitulado Da cultura e gloria da terra, Fernão de Oliveira defende a chegada do 

momento de “exportar” a língua portuguesa como estandarte imperial:  

 
[...] Não façamos assi; mas tornemos sobre nós, agora que é tempo e 
somos senhores, porque milhor é que ensinemos a Guiné ca que sejamos 
ensinados de Roma, ainda que ella agora tevera toda sua valia e preço. E 
não desconfiemos da nossa lingua porque os homens fazem a lingua, e 
não a lingua os homens. (OLIVEIRA, 2003, p. 4)      
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   Para Fernão de Oliveira, chegara a hora de consolidar e perpetuar o império 

português por meio da expressão máxima da cultura de um povo, sua língua. Por seu 

intermédio, a gente lusitana seria lembrada, mais que isso, amada pelos povos 

“descobertos”: 

[...] apliquemos nosso trabalho à nossa lingua e gente e ficará com maior 
eternidade a memória delle; e não trabalhemos em língua estrangeira, 
mas apuremos tanto a nossa com boas doutrinas que a possamos ensinar 
a muitas outras gentes. E sempre seremos dellas louvados e amados, 
porque a semelhança é causa do amor e mais em as línguas [...] 
(OLIVEIRA, 2003, p. 5)      

 

O desejo de Fernão de Oliveira em ver a língua portuguesa como instrumento 

capaz de refletir a grandiosidade do Império foi realizado pela obra do poeta-soldado Luís 

Vaz de Camões. Seus poemas líricos e épicos não somente demonstraram o 

desenvolvimento e a capacidade expressiva e musical da lingua lusitana, mas também seu 

poder de exteriorizar todos os sentimentos da emoção humana, conferindo, portanto, lugar 

destacado na literatura mundial. A língua portuguesa alcançara, então, seu apogeu. Fato que 

seria imprescindível para manter vivos o orgulho e a identidade lusitana nos difíceis anos da 

União das Coroas Ibéricas. 

 

3. A TEORIA SEMIÓTICA DE GREIMAS 

 

Desenvolvida na França e difundida pelo lituano que lhe confere o nome, Algirdas 

Julien Greimas, esta teoria semiótica tem como foco de atenção os signos exclusivamente 

verbais, diferentemente da Semiótica Russa e da Semiótica Pierciana que consideram 

quaisquer signos, sejam eles verbais ou não-verbais. 

  Para Greimas, qualquer manifestação de signos verbais é composta pela junção 

de um plano de conteúdo com um plano de expressão. Estes planos são distintos entre si e 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2868 
 

faz-se necessário separá-los, pois um mesmo conteúdo pode ser manifestado por planos 

expressivos diferentes. Conforme exemplifica José Luiz Fiorin, o conteúdo da obra Vidas 

secas, de Graciliano Ramos, “(...) foi veiculado por um plano de expressão verbal (o 

romance) e por um plano de expressão pictórico, verbal, etc. (o filme).” (FIORIN, 2011, p. 

45). Poderíamos, inclusive, acrescentar que um determinado conteúdo pode ser expresso 

em poesia e em prosa, de maneira que as mudanças do conteúdo que porventura decorrem 

da mudança do plano de expressão são ocasionadas pela coerção do material – utilizado 

para expressão – e de cunho estilístico. 

Uma vez que a manifestação compreende os planos de conteúdo e expressão, a 

semiótica de Greimas concentra-se no primeiro. Como explica Diana Luz Pessoa de 

Barros, “(...) a semiótica deve ser entendida como teoria que procura explicar o ou sentidos 

do texto pelo exame, em primeiro lugar, de seu plano de conteúdo.” (BARROS, 2010, p. 8). 

Assim, é no plano de conteúdo que converge a análise greimasiana. 

Para Greimas, a análise do conteúdo dever ser realizada a partir do que 

conceituou de “percurso gerativo de sentido”. Este percurso constitui-se em  

uma sucessão de patamares, cada dos quais suscetível de receber uma 
descrição adequada, que mostra como se produz e se interpreta um 
sentido, num processo que vai do mais simples ao mais complexo. 
(FIORIN, 2011, p. 20)     

 

São três os patamares do percurso gerativo de sentido, além disso, cada patamar 

possui um componente sintático e um componente semântico. O primeiro, denominado 

nível fundamental, é o mais simples e abstrato. Nele estão abrigadas as categorias 

semânticas presentes na base do texto. Vale ressaltar que estas categorias fundamentam-se 

na diferença, na oposição – por exemplo, homem vs. mulher, jovem vs. velho, moderno vs. 
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antigo, desmatar vs. desenvolver, dentre inúmeras outras. É o texto que indicará qual destas 

categorias é o elemento eufórico, ou positivo, e qual é o disfórico, ou negativo. 

No segundo patamar, denominado nível narrativo, organiza-se a narrativa sob o 

ponto de vista de um sujeito. Nele estão as transformações sofridas pelas personagens – 

aqui entendidas como sujeitos ou objetos – e compreendem as narrativas de estado e de 

fazer. Nas narrativas de estado, não se mostram a transformação das personagens, como, 

por exemplo, Paulo é rico. Nas narrativas de fazer, as transformações sofridas pelas 

personagens são expostas ao leitor (ou ouvinte), e abrangem as atitudes de saber, poder, 

querer e dever que se transformam em não saber, não poder, não querer e não dever, ou 

ainda, o contrário, destas para aquelas. Evidentemente, nem todas as personagens passarão 

por essas transformações. A simples expressão, Paulo ficou rico, já demonstra um 

transformação de fazer.   

O terceiro e último patamar do percurso gerativo de sentido é o mais complexo. 

Denominado nível discursivo, caracteriza-se pelo momento em que “(...) as formas 

abstratas do nível narrativo são revestidas de termos que lhe dão concretude” (FIORIN, 

2011, p. 41). Ou seja, é o momento em que o conteúdo passa a ser “visualizado” pelo 

léxico escolhido pelo autor, originando um texto.  

Uma vez que a Teoria Semiótica de Greimas apresenta um modelo de análise 

composto por três níveis e cada qual subdividido componente semântico e sintático, para 

este trabalho elegemos os percursos temáticos e figurativos que fazem parte do 

componente semântico do nível discursivo, pois “(...) tematização e figurativização são dois 

níveis de concretização de sentido. Todos os textos tematizam o nível narrativo e depois 

esse nível temático poderá ou não ser figurativizado” (FIORIN, 2011, p. 90). Assim, um 

esquema narrativo pode ser revestido com termos mais abstratos, originando um texto 
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temático, ou ainda, poderia ser coberto com termos mais concretos, criando um texto 

figurativo.   

A diferença do entre temas e figuras seria, portanto, representada pela mesma 

diferença existente entre abstrato e concreto. Um texto temático seria aquele 

predominantemente constituído por termos abstratos, isto é, por temos que não indicam 

“(...) algo presente no mundo natural, mas uma categoria que ordena o que nele está 

manifesto” (FIORIN; SAVIOLLI, 1999, p. 88). Assim, os termos obstinado, esquecimento 

e lealdade, dentre outros, comporiam o repertório dos abstratos.  

Já um texto figurativo seria aquele composto, sobretudo, por termos concretos, 

ou seja, por termos que remetem a quaisquer “coisas” que possuam existência no mundo 

natural. Cabe a ressalva de que por “mundo natural” entende-se não somente a realidade 

exterior, mas também as criadas pelo discurso. Assim, termos tais como Deus, ninfas e 

mar, dentre outros, integrariam o elenco dos figurativos.  

Os textos temáticos e figurativos também se diferenciam quanto a suas funções. 

Os textos temáticos interpretam o mundo, ordenando-o, classificando-o e explicando-o, ao 

passo que os figurativos criam uma imagem do mundo produzindo, portanto, um efeito de 

realidade. Desta maneira, enquanto os textos temáticos apresentam uma função 

interpretativa, os textos figurativos manifestam uma função representativa.    

Assim, é através da observação e análise de temas e figuras existentes nos sonetos 

de Camões que encontramos e classificamos a presença do maravilhoso cristão e pagão 

como meio de expressão de seus sentimentos.  
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4. A ANÁLISE DOS SONETOS CAMONIANOS 

 

Inicialmente, convém explicitar os conceitos de maravilhoso cristão e maravilhoso 

pagão adotados neste trabalho. Por maravilhoso cristão entende-se a presença de quaisquer 

referências, diretas ou indiretas, a eventos, lugares ou personagens presentes na Bíblia 

cristã. Já o maravilhoso pagão é aqui compreendido como quaisquer alusões, diretas ou 

indiretas, a eventos, lugares ou personagens integrantes do universo mitológico greco-

romano. Assim, a presença de termos tais como Deus, Jacó, Céu, alma, angélica figura e 

sacrifício de cordeiros, dentre inúmeros outros, indica a referência ao discurso cristão, ou 

seja, fazem parte do maravilhoso cristão, ao passo que Ninfas, Fedra, Leandro, Latona e 

Vênus, dentre outros, são termos que pertencem ao universo mitológico, ou seja, ao 

maravilhoso pagão. 

Uma vez que essas presenças se fazem sentir não apenas de maneira dicotômica, 

em que há somente o discurso cristão ou somente o discurso pagão, mas intercambiante 

entre si, pois há sonetos que mesclam o maravilhoso cristão com o pagão, originando os, 

aqui denominados, simultaneamente cristão e pagão. Além disso, o maravilhoso pode ser 

expresso tanto de maneira direta quanto indireta. Quando o faz de modo direto, o 

classificamos como explícito e quando o faz indiretamente, o classificamos como implícito. 

Desta feita, em nosso modelo de análise temos ao todo sete classificações 

distintas. A primeira delas ocorre por conta da identificação dos sonetos que não acusam a 

presença do maravilhoso, seja qual for sua modalidade. Já nos sonetos em que o 

maravilhoso se manifesta, temos seis classificações: o maravilhoso exclusivamente cristão, o 

maravilhoso exclusivamente pagão, e o maravilhoso simultaneamente cristão e pagão, 

todos eles subdivididos em explícito e implícito. 
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Assim, a primeira análise de 166 sonetos – aqui entendidos como a totalidade dos 

sonetos camonianos – revelou que o maravilhoso está presente em 92 sonetos. Ou seja, 

nos sonetos camonianos a minoria deles, 74 (que equivalem a aproximadamente 44,6%), 

não apresenta o maravilhoso, ao passo que a maioria, 92 (equivalente a 55,4%), apresenta o 

maravilhoso mítico-religioso como veículo expressivo. 

Quanto à segunda análise dos sonetos, utilizamos unicamente os que apresentam 

o maravilhoso, ou seja, 92 sonetos, agora entendidos como uma nova totalidade, isto é, 

100%. Destes, o maravilhoso exclusivamente cristão é maioria, pois aparece em 44 sonetos 

(equivalente a 48,0%). Dentre estes, temos 11 explícitos (aproximadamente 10,1% do total 

de 92 sonetos) e 33 implícitos (35,9%). 

Já o maravilhoso exclusivamente pagão domina 36 sonetos (equivalente a 39,0%), 

dos quais 30 são explícitos (32,6%) e apenas 6 são implícitos (6,4%). Apenas uma minoria 

composta por 12 sonetos (aproximadamente 13,0%) apresentam marcas simultaneamente 

cristãs e pagãs, dos quais 7 são explícitos (7,6%) e apenas 5 são implícitos (5,4%). 

Desta forma, conclui-se que o maravilhoso está presente na maioria dos sonetos 

camonianos, totalizando 55,4%. Dentre estes, a incidência maior é a do maravilhoso 

exclusivamente cristão, pois aparece em 48%, seguido do maravilhoso exclusivamente 

pagão, em 39%, e, por último, o maravilhoso simultaneamente cristão e pagão, em apenas 

13% dos sonetos mítico-religiosos.    
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CONCLUSÃO 

 

Luís Vaz de Camões é muito mais que o maior poeta da língua portuguesa. Foi 

um poeta-soldado orgulhoso de sua pátria e de seu povo, capaz de transformar a língua de 

sua gente no maior estandarte cultural do Império Lusitano.  

Homem de seu tempo, Camões primou por seu talento e erudição produzindo 

versos cujas figuras expressivas demonstram perfeitamente o contexto sociocultural de sua 

era. Fortemente influenciado pela estética clássica, mas produzindo dentro de um país 

católico, Camões elabora seus sonetos utilizando amplamente as imagens cristãs e 

mitológicas, levando a língua portuguesa a tal nível de beleza que lhe garantiu lugar cativo 

na literatura mundial.        

Enfim, fiel à estética classicista e com o fito de expressar universalmente a glória 

de sua terra e sua língua, Luís Vaz de Camões tornou-se, ele mesmo, uma das maiores 

expressões da identidade cultural de sua gente, tornando-se a própria expressão da glória 

literária e da língua portuguesa, hoje não mais privilégio exclusivo de Portugal, mas 

patrimônio de todos os países lusófonos. 
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O ENREDADO EM FIAMA HASSE PAIS BRANDÃO 

Tradição e modernidade em sua poética 

                                                                                           

Vivian Steinberg1 

 
 
 
 
                                                                        Passo a tarde com o cérebro inclinado 
                                                                        na direcção da mão. Até que um passante 
                                                                        desfere o golpe e corta a seda dos raios. 
                                                                        Entro no túnel do reconhecimento. 
                                                                        (...) 
                                                                       Vai chegar a manhã espessa cheia de lodo leve 
                                                                        Para apagar os vestígios da posição das coisas. 
                                                                       Fiama Hasse Pais Brandão  - Área Branca/34 
 

 

Numa entrevista para A Phala, em 1989, por ocasião da publicação de seu livro Três 

Rostos, Fiama Hasse Pais Brandão escreveu: 

Tive um livro lírico frontal, logo em 60, chamado (Este) Rosto. Agora que 
tenho meio século de idade, já me lembro tanto e muito do passado mais 
distante. Assim estou a escrever muito sobre eu-passadamente. Talvez 
tenha três rostos – um virado para trás, outro no meio, para o presente, 
outro ainda vivo, para o futuro. No papel, são três livros. 

 

A questão da memória, da representação do tempo em um espaço, mesmo que esse 

espaço é o poema, na poesia de Fiama sempre terá esse “triplo olhar”, ou ainda “três 

rostos”. Qualquer imagem mencionada no poema traz imagens acopladas a essa primeira 

expandindo o tempo e o espaço. Por exemplo, em “Canto dos braços da hera”, do livro 

Cantos do Canto (1995): “No entanto aceito o novo ente/ Pelas suas três imagens figurado:/ 

a ressurrecta, a viva e a lembrada.” (BRANDÃO, 2006, p. 570). A imagem representada no 

poema não é a real mas figurada em três, melhor, desdobrada em três que presentifica 

                                                           
1 Doutora pela USP com a tese “A „fala perfeita‟ de Fiama Hasse Pais Brandão – Um diálogo 

íntimo com a realidade”, defendida em 15 de agosto de 2011. 
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numa única imagem Em Fiama, “não há presentificação que não traga consigo a 

consciência de imagem e, mais ainda, nela o campo perceptivo, existe no e pelo campo visual 

efectivo.” (FRIAS, 2011, p. 93), que se prolonga para trás, rumo ao passado e ao futuro. 

Nos versos da epígrafe, a primeira imagem que surge é a do sujeito poético que está 

com a cabeça inclinada, numa imagem reflexiva e introspectiva até que o outro, num ato 

com certo grau de violência: “Desfere o golpe e corta...”, contrapondo uma imagem 

plástica e delicada: “a seda dos raios”, não corta nada material e sim a desperta para outra 

realidade, diferente dessa introspectiva que estava metida. Os raios tanto podem ser raios 

de sol, assim a imagem que fazemos é de uma personagem sentada com a cabeça sobre a 

mão quando a interrupção de alguma claridade específica a acorda. Ou ainda, alguém passa 

perto desse sujeito e a sombreia, assim raios de sol que lhe chegavam como raios de seda 

são interrompidos. E o sujeito poético se prepara para a passagem, “entro no túnel do 

reconhecimento”. Assim como a imagem anterior é ressurrecta, aqui o sujeito poético passa 

para esse encontro porque para ser reconhecido é preciso existir o outro. O prefixo re 

mostra-nos a recorrência da situação: ressurrecta, que surgiu novamente, e reconhecido, 

que em algum outro momento foi conhecido, ou seja, o tempo como enredado em outros 

tempos.  Essa imagem desse passante é de uma violência poética e plástica que contrapõe 

elementos opostos, por um lado os verbos: desfere e corta e o substantivo golpe, elementos 

fortes, brutais, e por outro lado, essa imagem sutil, visual e clara da seda dos raios  e dessa 

tensão nos é dado uma imagem delicadíssima desse acordar, que também aos leitores 

acorda. Como escreveu Barthes, aproveitando o gosto de Fiama em relação ao teatro 

japonês: “A escritura é, em suma e à sua maneira, um satori (o acontecimento Zen) é um 

abalo sísmico mais ou menos forte (nada solene) que faz vacilar o conhecimento, o sujeito: 

ele opera um vazio da fala. E é também um vazio de fala que constitui a escritura.” 
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(BARTHES, 2007, p. 10). Ao mesmo tempo o poema nos dá uma imagem visual que nos 

acorda e a escritura quebra qualquer perspectiva comum, assim, em um só ato/escritura, 

acordamos, os leitores e o sujeito poético. 

 Por enquanto mencionamos o passado como colado ao sujeito poético, se 

alongarmos esse conceito chegaremos ao passado relacionado também à memória, 

consequentemente chegaremos à tradição. “Levando ao limite, homenagem, o gesto da escrita, 

posso atribuir os meus textos/ a joan zorro.” (BRANDÃO, 2006, p. 173), esses versos estão no 

poema “O Texto de Joan Zorro” , do livro “Era (1974), onde a poeta contrapõe a mutabilidade da 

pedra e da grafia: “menor mutabilidade aparente da pedra/ e da maior mutabilidade da grafia”. 

 

                               O Texto de Joan Zorro 

Levando ao limite, homenagem, o gesto da escrita, posso atribuir os meus textos 
a joan zorro. Existimos sobre o anterior. O movimento da escrita e da leitura 
exerce-se a partir da menor mutabilidade aparente da pedra 
e da maior mutabilidade da grafia. O progresso dos textos 
é epigráfico. Lápide e versão, indistintamente.                           
                                                                                                            (2006, p.173) 
 
A forma lembra prosa, os versos são longos e irregulares, há discussão do fazer poético. 

Fiama termina essa reunião colocando questões fundamentais para lermos seus poemas. A presença 

da homenagem – homenagem à literatura (nome de um dos seus livros) – e cita a influência direta 

de Joan Zorro, um trovador medieval, não apenas a inspira, mas atribui a ele “o gesto da escrita”. A 

questão não se resume à presença dele ou da poesia medieval na poesia de Fiama, o sujeito poético 

refere-se a Joan Zorro como o “escritor” dos seus textos. Não há a negação do sujeito, a morte do 

autor, mas há referência a outro olhar para essa questão, um alargamento desse sujeito. E o sujeito 

se torna plural: “Existimos sobre o anterior”. O passado também se estende, abarca tudo o que é 

anterior, tendo como imagem Joan Zorro, sua poética e sua época histórica. Por um lado, há 

diálogo com a tradição, por outro, rompe com ela na forma, alonga os versos, assim alarga a ideia 

da lírica e a aproxima da prosa.  
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Duas questões importantes se apresentam aqui: a memória literária e o sujeito poético, 

marcado nas terminações dos verbos poder e existir, no plural, portanto inclui outros autores e os 

leitores. Cito Fiama Hasse Pais Brandão em um texto manuscrito e inédito. 

Por vezes, entreguei mesmo explicitamente os meus textos a outro autor 
que amei, por exemplo, o poeta medieval Joan Zorro. Um dos meus 
livros intitula-se O Texto de Joan Zorro. Abundam, pois, nos meus poemas, 
os títulos e as referências classizantes, bíblicas, anglo-germânicas, e, 
sobretudo, portuguesas, homenagem à minha profunda matriz nacional. 
Assim, um título de um dos meus livros é Homenagemàliteratura. 
(BRANDÃO, 1991, p.4). 

 
Contrapõe a pedra à grafia, enquanto a primeira é a metáfora, por excelência, da 

imutabilidade, por oposição há a grafia que é mutável. Na poesia, há esses dois movimentos, que a 

fundamentam. “Lápide e versão” – o que fica registrado, inclusive no lugar da morte, e o 

movimento da vida. Fiama registra assim sua poética, o spunto, a semente de sua obra poética. “O 

anterior ou é uma lápide (tudo está aí, fixo) ou, então, uma versão, uma interpretação, em 

mim, para sempre.” (BRANDÃO, 1991, p. 5)2. 

Fiama escreve sobre sua poética em 1991, utilizando versos desse poema que foi publicado 

em 1974. A poeta faz desses versos uma das matrizes de sua poética3. 

 Em outro poema do belíssimo livro Área Branca, de 1978, o “5”, temos os versos “Perco 

deste modo o espaço familiar do quotidiano,/ o da sala de platina, as faces sombreadas/ das arestas 

com miriápodes. Perco inexperiência e figuras usuais, com poucos traços/ como um prato. 

Faianças na penumbra,/ paredes de rede com aberturas/ para ver o chiar da manhã, a semelhança/ 

entre os muros transparentes/ e as traves das portadas faiscantes.” (BRANDÃO, 2006, p. 283). 

Nesses versos, a tradição está representada pela louça específica, uma pequena peça nos remete a 

uma cena familiar onde somos intrusos, a cozinha ou sala de almoço/ jantar está na penumbra, nós, 

incluindo a voz poética que não mais pertence a esse lugar. A tensão desses versos aparece entre 

claro, representado por: platina, transparente, manhã, faiscantes, e escuro, representado por: 

                                                           
2 Este texto é manuscrito e está em anexo na minha tese. 
3 As explicações sobre o poema “O Texto de Joan Zorro” fazem parte da minha tese de doutorado 

defendida na USP, em 15 de agosto de 2011. 
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sombreadas, penumbra, paredes, muros, traves, mais do que penumbra, são elementos que 

bloqueiam uma comunicação clara, aberta e transparente, embora o que é transparente, nesses 

versos, é o muro, ou muros, ou seja, vemos, embora  há uma oposição física, material. Por outro 

lado, esses versos desenham uma paisagem num lugar familiar e bucólico, onde as manhãs invadem 

com sua claridade cada canto, incluindo os muros e as traves. Lugar familiar com seus segredos e 

tradições. 

Nesses versos, há vestígios de um passado de um sujeito, se relacionarmos com os versos 

“Levando ao limite, homenagem, o gesto da escrita, posso atribuir os meus textos/ a joan zorro.”, 

precisaremos refletir sobre a questão do sujeito poético e a declarada “morte do autor” imortalizada 

por  Roland Barthes em Rumor da Língua em que retira ênfase de um sujeito  unificado e transporta 

para o texto: “O escriptor moderno nasce ao mesmo tempo que seu texto; não é de forma alguma 

dotado de um ser que precedesse ou excedesse a sua escritura, não é em nada o sujeito de que seu 

livro fosse o predicado; outro tempo não há senão o da enunciação, e todo texto é escrito 

eternamente aqui e agora.” (BARTHES, 2004, p.61). O sujeito da enunciação, ou sujeito poético, na 

poética de Fiama, incha, invade a poética trovadoresca e a “presentifica” também de outros autores 

e épocas através de intertextualidades,  traz vestígios de um passado pessoal, do sujeito poético, que 

vem de encontro com aspectos pessoais do leitor,  

leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, 
todas as citações de que é feita uma escritura; a unidade do texto não está 
em  sua origem, mas no seu destino, mas esse destino já não pode ser 
pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem 
psicologia; ele é apenas esse alguém que mantém reunidos em um mesmo 
campo todos os traços de que é constituído o escrito.” (BARTHES, 
2004, p.64).  

 

Vestígios, estes, representados aqui pela cena familiar e tradicional, veremos outros 

exemplos desses vestígios prodigiosos, e, ainda, amplia esta comunicação com versos de 

sua obra intratextualmente. 

Na continuação desse mesmo poema “5” de Área Branca, lemos: “Fechaduras e linguetas de 

aço usadas/ com o propósito de tornar secretas/ as passagens acessíveis às prefigurações,/ às 
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encarnações e às memórias. Cada criança/ recebe os olhos das gerações engastados/ como jóias, 

recebe também a teoria do reconhecimento/ e a lógica de emoções exóticas. (...) Grades/ de 

madeira fina, em losango, que os antepassados/ deixam cravados entre o presente e o seu passado./ 

Como se cada visão estivesse predestinada/ pelo ensinamento, e ninguém pudesse/ mais tarde criar 

figuras novas/ Este o legado que com maior gula/ gerações colocam no sólio de uma casa.” 

(BRANDÃO, 2006, p. 283). 

O poema continua pelos caminhos de uma infância perdida, não no sentido de falta ou 

saudades, mas de lembranças, de trazer resquícios de lugares inacessíveis, guardados por fechaduras 

e linguetas, secretos que guardam segredos ao mesmo tempo em que dá asas à imaginação: “às 

prefigurações, às encarnações e às memórias”. Somos levados a esse lugar de vestígios, um espaço 

familiar em que o adulto habita e às crianças há segredos, lugares impenetráveis, portanto 

imaginados. Às crianças cabe receber os “ensinamentos”, a “teoria do reconhecimento”, o legado 

familiar. Se, por um lado, a tradição “ensina” e reconhece, por outro, impede a criação de novas 

formulações. É o poder de uma casa, de um lugar de reconhecimento. Assim entendemos os versos 

finais da epígrafe, clamando pelo amanhã: “Vai chegar a manhã espessa cheia de lodo leve/ Para 

apagar os vestígios da posição das coisas.” 

Em outro poema do mesmo livro Área Branca, o “21” lemos: “Explicar o prato, com linhas 

de poeira/ por onde o cavalo conduz a carruagem,/ disposta a recorrer a uma linguagem fácil,/ 

para que as imagens trémulas fiquem excluídas/ do discurso e não se inscrevam nunca/ no lugar 

onde registo o poema de uma forma nítida,/ como um desenho.” (BRANDÃO, 2006, p. 305). 

A tensão sugerida pelos versos iniciais desse poema é a relação entre a nitidez e a poeira, a 

imagem nebulosa; entre as imagens nítidas de um prato pintado realisticamente, com imagem de 

um cavalo que conduz uma carruagem e o lugar onde escreve o poema, como um desenho. Mesmo 

esse prato que tem um desenho realista há linhas de poeira, ou seja, mostras de tempo, resíduos. A 

precisão do desenho “não é nítida de um modo puritano, mas antes por um suplemento 

alucinatório ou por um recorte que tira do objeto a empáfia do sentido” (BARTHES, 2007, p. 57) – 

o prato pintado  e empoeirado, que na continuação desse poema, vem ao chão e se estilhaça: “Por 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

2881 

 

isso, tomba! Carruagem de porcelana/ no abismo do chão, e desfaz tua forma!”. O sujeito poético 

questiona o que é a nitidez, para ele não corresponde esse desenho “realista” e por isso a violência 

da imagem do prato que cai, ou é derrubado e se estilhaça, ou “desfaz tua forma”. “Em Fiama, 

segundo a concepção tradicional, a percepção visual, directa, dum objecto seria o que mais longe 

estaria de qualquer transformação.” (NAVA, 2004, p. 225). A valorização não é em relação a 

nitidez, mas “O uso do tempo nas frinchas de poeira”, é a questão do tempo, simbolizado pela 

poeira: “ Antes de eu poder explicar directamente/ o uso do tempo nas frinchas de poeira,/ que 

mesmo um objecto vulgar absolutamente liso/ como um prato abarca na sua imagem.” Não 

importa o objeto vulgar e liso, com sua aparente nitidez, o sujeito se detém nos resíduos, na poeira 

e na representação do tempo, a temporalidade impregnada nesse objeto vulgar e tradicional que se 

estilhaça. 

 O poema termina com os versos: “A gravitação do prato comanda a visão,/ com a força 

magnética do seu círculo,/ abalado, no fim, pela oscilação da passagem das rodas/ por um chão a 

que o verniz deu cintilações.” Verniz pode ser tanto do chão como da pintura, o movimento do 

prato que cai é o que comanda a visão, é o que desperta o sujeito poético, assim como a interrupção 

dos raios nos versos da epígrafe. Nesse poema é derrubado um objeto cotidiano e tradicional, que 

liga o sujeito poético a um tempo, às memórias, e por ser derrubado, o desperta para o presente, 

rejeitando a nitidez do desenho e com ele resíduos do tempo. 

Podemos citar novamente que “A escritura é um abalo sísmico que faz vacilar o 

conhecimento, o sujeito” (BARTHES, 2007, p. 10).   

Se, por um lado, Fiama faz homenagem à literatura, à cultura e à História; por outro 

se aproxima de uma natureza externa e interna ao sujeito, assim, se num longíquo passado 

aproxima-se de Joan Zorro, num passado próximo a tradição paralisa. Por isso, podemos 

dizer que a escritura de Fiama está em movimento: “O movimento da escrita e da leitura/ 

exerce-se a partir da menor mutabilidade aparente da pedra/ e da maior mutabilidade da 

grafia.”. 
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“EM TODA OBRA DE ARTE, SE ELA É EXCELENTE, EXISTE ESSA 
PERPLEXIDADE”: DICÇÕES AFETIVAS DE AGUSTINA BESSA-LUÍS SOBRE 

VIEIRA DA SILVA E PAULA REGO 
 

 
Viviane Vasconcelos1 

 

 

 

Em artigo publicado na revista da Academia das Ciências de Lisboa, denominado Van 

Gogh escritor, resultado da comunicação apresentada à classe e letras na sessão de 15 de abril de 

1993, a escritora Agustina Bessa-Luís reforça uma opinião que lhe é recorrente sobre a 

aproximação da experiência do artista e do escritor. No referido texto, a autora portuguesa 

parece estar preocupada também em dizer que as grandes obras, quer sejam livros, quer sejam 

quadros, se assemelham em muitos sentidos. Se por um lado elas podem nos oferecer indícios, 

isto é, caminhos para a reflexão sobre muitos temas, por outro nos impedem de chegar a 

conclusões definitivas. O lugar de tensão sobre o qual nos fala o artista, segundo Bessa-Luís, 

parte da necessidade da arte de ter como matéria a realidade e da impossibilidade de apreendê-

la verdadeiramente. Não é raro, afirma a escritora, que muitos artistas sejam versáteis, ou seja, 

entendendo versatilidade não somente como a qualidade do que está em movimento, mas 

como uma adaptação. Na obra do pintor pós-impressionista Vincent Van Gogh (1853-1890), 

de acordo com a escritora, encontramos exemplos de narrativas e isto só ocorre porque a arte 

se vale do artifício da mentira a partir do momento em que a realidade decorre também das 

imprecisões:  

                                                 
1 Mestre em Literatura Portuguesa (Universidade Federal Fluminense). 
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Em primeiro lugar, ele era um escritor. Gosta de contar tudo o que lhe 
acontece e descrever as cores da sua paleta que é a casa, as pessoas e a 
cidade. Os seus girassóis são humanos, as suas botas têm um desgaste dum 
uso banal; falam de hábitos, de encontros, de caminhadas. É um pintor 
realista. A realidade é-lhe tão indispensável como os números para um 
matemático. (BESSA-LUÍS, 1993-94, p.33) 

 
Segundo Agustina, nas conhecidas cartas de Van Gogh ao seu irmão Théo, é o pintor 

quem consegue expressar o que acredita ser a mentira na arte, pois conforme afirma Bessa-

Luís, “aquele que pinta as inexatidões e as modificações da realidade aproxima-se mais do 

mistério da criação” (BESSA-LUÍS, 1993-94, p.36).  

Mais do que realizar uma aproximação entre os ofícios, do escritor e do pintor, há uma 

busca de entendimento das imagens como uma forma de significação primeira e originária e, 

em decorrência disto, se elas são verdadeiras e capazes de exprimir a realidade. No pensamento 

estético agustiniano encontra-se a dúvida clássica existente, por exemplo, nos diálogos 

platônicos2, sobre a legitimidade das imagens e a relação destas com a experiência individual. O 

professor italiano Aniello Angelo Avella afirma na introdução de Um concerto em tom de conversa 

(2007) que o problema da obra agustiniana em perseguir o real faz com que em seus romances 

haja uma busca permanente em retratar a vida como um enigma tanto “em termos de 

investigação e de re-criação artística”(AVELLA, 2007, p.10).  

Quando insiste na introdução do livro em ressaltar a relevância da imagem3 no 

processo de escrita de Bessa-Luís, Aniello Avella nos fala especificamente da ligação da 

                                                 
2 Sabemos que a noção de mímesis platônica é definida pela diversidade de sentidos e aplicações. A 
linguagem mimética, é utilizada não apenas na arte da poesia, pintura, música e dança, mas também, por 
exemplo, na relação entre linguagem e realidade e, entre o mundo material e o que está no mundo das 
ideias. Se, por um lado, a noção de representação se relaciona mais diretamente ao conceito grego de 
mímesis, por outro, o conceito de imitatio, de origem latina, foi largamente usado pelo Renascimento.  
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imagem, por conter vários significados, formas, sentidos e interpretações, com a memória e 

desta se relacionar, intrinsicamente, à busca pelo que é o real.  Sendo assim, o problema reside 

exatamente em fazer essa leitura sob a perspectiva da imagem, trazendo para este caminho 

toda a discussão da tradição acerca do tema, assim como a problematização levantada, por 

exemplo, por Gaston Bachelard (1988), sobre a relação desta com a representação, o que 

frequentemente podemos entender também como realidade. 

Retornando ao texto sobre Van Gogh, a tentativa extrema de se aproximar do 

significado dos objetos é para a escritora uma maneira que a natureza encontra de transformar 

o homem no seu exercício, logo, o desejo do qual se mune o artista é também ruína que o faz 

se aproximar igualmente do objeto que cria, “desenha, desenha sempre” (BESSA-LUÍS, 1993-

94, p.39), diz Agustina sobre Van Gogh ou poderia ser “escreve, escreve sempre”, se 

pensássemos sobre seu exercício de escrita. 

Perscrutar o mundo e tentar organizá-lo em imagens minuciosas e quase sempre 

ligadas ao cotidiano, são ações que exercem um encanto na escritora quando diz, por exemplo, 

que para desenhar um trapeiro ou um corredor de batatas “é preciso estar dentro das suas 

vidas onde tudo acontece por efeito dum luto da natureza: ou porque há fome, chuva, 

penúrias. Nada de extravagante, e, no entanto, profundamente real” (BESSA-LUÍS, 1993-94, 

p.36). 

Por ser uma autora polígrafa, é evidente que em outros escritos encontraremos, de 

maneira mais ou menos explícita, uma abordagem da imagem por meio de uma preocupação 

histórica central, como é o caso de Adivinhas de Pedro e Inês (1983), A Monja de Lisboa (1985), Um 

bicho da terra (1984) ou Fanny Owen (1979). A memória surge também como uma representação 
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seletiva do passado, forma de resistência à efemeridade do tempo e ao destino humano. Cabe-

nos ressaltar que nessas obras, consideradas como romances históricos, a memória se 

assemelha ao que Jacques Le Goff (1994) notou acerca da necessidade da história em alimentar 

a memória, servindo ao presente e ao futuro. Agustina parece compreender a história não 

apenas como um elemento fundamental da identidade, mas essencial à percepção de si e do 

outro. 

 Nas biografias nas quais Bessa-Luís se dedicou a analisar as obras de pintoras 

portuguesas, como é o caso de Longos Dias Têm Cem Anos: presença de Vieira da Silva (1982), e 

Martha Telles: o castelo onde irás e não voltarás (1986), ou ainda no livro dedicado à obra As Meninas 

(2001), de Paula Rego, que críticos, como a professora Ana Maria Filizola, consideram também 

como uma biografia, encontramos reflexões importantes sobre muitos dos temas que 

frequentemente aparecem na sua obra, principalmente os relativos ao diálogo entre as artes. 

Filizola, na sua tese de doutoramento, O cisco e a ostra: Agustina Bessa-Luís biógrafa (2000), afirma 

que na biografia de Vieira da Silva os fatos são "apenas secundários como panos de fundo, 

como biografemas que formam o cenário onde atua o sujeito (...). Interessa o mistério do ser 

na sua manifestação de ser no mundo, neste caso, de Maria Helena Vieira da Silva como 

pintora” (FILIZOLA, 2000, p.248).  

 No livro sobre Vieira da Silva, Agustina analisa o Banquete para afirmar: “A 

imortalidade, único meio de o homem conservar “tudo que é mortal” permanecendo sempre o 

mesmo, é o objectivo de Sócrates. Maria Helena debruça-se sobre o tema de Sócrates, a 

pedagogia amorosa, mas detém-se perante a noção de imortalidade” (BESSA-LUÍS, 2009, 

p.32). E, depois, acrescenta no final do parágrafo: “A ação inesgotável é o desejo de 
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imortalidade”. Reparamos atentamente que a sua relação com as artes também aparece nas 

reflexões presentes na antologia Contemplação carionhosa da angústia (2000) e nos remente, 

segundo Agustina, a um sentido arcaico no qual o artista ou o escritor persegue para tentar 

responder a questões como por que pinta? ou por que escreve? e prontamente é ela quem responde, 

em passagens anteriores, que é para atender a uma vontade de “abolir o absurdo” (BESSA-LUÍS, 

2009, p.22).  

Em As Meninas a escritora afirma que se reconhece na obra de Paula Rego: 

“Lentamente, desdobro as pregas dessa vida de menina e em muitos detalhes estou lá. Na 

solidão da quinta, na fantástica e humilde marcha doméstica a que não faltam clarins de vozes, 

bater de portas, tambores de chuvas e fervuras, sangue e água nas pias, os olhos moribundos 

das galinhas depenadas com água quente” (BESSA-LUÍS, 2008, p.11). Ao citar Gromaire a sua 

relação com a arte se aproxima ainda mais: “A chave da arte é fazer do nada alguma coisa.” E 

por meio de uma referência à sua escrita declara que desenho de Paula “é uma escrita” 

(BESSA-LUÍS, 2008, p,16). 

 Por que falo em dicções afetivas? Quando escreve sobre O passeante visível, de Vieira da 

Silva, diz A.Bessa-Luís tratar-se “talvez dum panorama do potencial humano tudo o que 

vemos, facetado, imóvel, profética antecipação duma ruína” (BESSA-LUÍS, 2009, p.269), ou 

que o quadro “exprime até à angústia, o corte facial feito nos compartimentos do espírito: uma 

profusão de corredores e salas que se não encontram e que entretanto comunicam entre si”.  
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O Passeante Invisível, 1949-51,Vieira da Silva (1908 - 1992), Museum of Modern Art (San Francisco, EUA) 

 

Daí que no processo de composição de A. Bessa-Luís percebemos um potencial de 

escrita como força que quer se fazer mover do processo de construção da realidade. As 

intersecções entre a obra agustiniana e as produções das pintoras parecem estar descritas pela 

maneira como relata a primeira impressão que tem das artistas. Anuncia o encontro como um 

estranhamento, que cede lugar a um arcabouço teórico sobre a obra de arte, sobre a técnica e 

o universo temático das pintoras, cujos pensamentos são associados ao processo de escrita, à 

ligação com o ficcional. A escritora põe no mesmo plano escrita e pintura, constatando que o 

desenho de Paula Rego é uma escrita ou descrevendo a angústia de Vieira da Silva e de Martha 

Telles e ao mesmo tempo questionando-se do porquê de escrever.  

Em primeiro lugar, sabemos que toda a obra criadora se pretende a ser reveladora. 

Tanto a obra de arte e quanto a obra literária revelam o que designam, o que nomeiam, o que 
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representam. Nesse sentido, palavra e imagem estão em uma luta permanente entre si e entre o 

mundo que procuram revelar. Como ressaltou Vergílio Ferreira, toda a dificuldade da literatura 

existe por ser: “(...) a forma mais difícil ou problemática da arte porque o apelo do indizível se 

sente aprisionado na rede do dizível, o máximo ou irredutível de si, que é o absoluto de si, se 

sente limitado no redutível do que diz” (FERREIRA, 1988, p.16).  

Pensando no diálogo Banquete, citado por Agustina quando fala do processo de 

composição de Vieira da Silva, e depois na forma como dialoga com o conjunto de obras de 

Paula Rego, podemos relacioná-lo explicitamente ao belo. Isso porque  sabemos que o diálogo, 

dividido em cinco partes, terá como tema Eros - concebido em uma trama através da qual a 

Pobreza seduz Recurso, filho de Prudência - nascido no dia de Afrodite e ligando-se, 

consequentemente e para sempre, ao belo. Dessa maneira, o amor se põe a serviço do belo. 

Segundo Platão, Eros se situará entre duas posições, pois, se de um lado seu surgimento ocorre 

no momento do banquete de Afrodite, por outro não podemos esquecer que herda de Poros a 

sabedoria, uma certa habilidade para enganar, uma manha, esperteza ou astúcia. Mais que isto: 

não há como abandonar sua referência materna da qual herda a ausência, a falta de referências, 

o abandono. Por isso, Eros carrega todas as contradições: ao mesmo tempo que pode ter tudo, 

vive também sempre à espera de alguma coisa, ao mesmo tempo que é sábio pode ser 

desprovido de qualquer conhecimento.  

 

Primeiramente ele é sempre pobre, e longe está de ser delicado e belo, como 
a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e 
sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a 
natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. Segundo o pai, porém, 
ele é insidioso com o que é belo e bom, e corajoso, decidido e enérgico, 
caçador terrível, sempre a tecer  maquinações, ávido de sabedoria e cheio de 
recursos, a filosofar por toda a vida, terrível mago, feiticeiro, sofista: e nem 
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imortal é a sua natureza nem mortal, e no mesmo dia ora ele germina e vive, 
quando enriquece; ora morre e de novo ressuscita, graças à natureza do pai; e 
o que consegue sempre lhe escapa, de modo que nem empobrece o Amor 
nem enriquece, assim como também está no meio da sabedoria e da 
ignorância. Eis com efeito o que se dá. Nenhum deus filosofa ou deseja ser 
sábio — pois já é —, assim como se alguém mais é sábio, não filosofa. Nem 
também os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios; pois é nisso mesmo 
que está o difícil da ignorância, no pensar, quem não é um homem distinto e 
gentil, nem inteligente, que lhe basta assim. Não deseja portanto quem não 
imagina ser deficiente naquilo que não pensa lhe ser preciso. (PLATÃO, 
2003, p. 35). 
 

 

 Não cabe analisarmos os vários sentidos do belo no diálogo, nem tentar encontrar o 

sentido mais apropriado e aproximado que dialogue com a ideia de amor contida nos 

comentários feitos por Agustina sobre as duas pintoras. De todo modo, somos tentados a 

refletir sobre os sentidos que o belo adquire no texto a partir das variadas noções conflitantes 

atribuídas a Eros: bom ou mau, deus ou mortal, por exemplo. A ideia de beleza desenvolvida 

no Banquete parece estar associada ao sentido do belo, já que os oradores do discurso tentam 

examinar a existência da vida concomitante a uma noção do belo. A beleza não será a 

presentificação do amor ou vice-versa, pois “sua ambição é tornar presente essa potência “aqui 

e agora”, para colocá-la à disposição dos homens, nas formas ritualmente necessárias” 

(VERNANT, 2001, p.298). 

 Não parece ser de forma desproposital que Agustina mencione o caráter imortal da arte 

para se referir às obras das duas pintoras. A imortalidade do deus vem acompanhada do seu 

caráter belo, assim como a beleza está ligada à identidade do deus. Mesmo sendo eternos, os 

deuses desejam antes de tudo assegurar a beleza, já que a imortalidade é algo que lhes é 

reservado. 
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 Explicitamente percebida nos romances de Agustina, a força da imagem4 na obra da 

escritora, se desenvolve de outra maneira, como vimos, nos livros sobre Vieira da Silva e Paula 

Rego. Tal objetivo só pode se concretizar no gênero biográfico por não se comprometer em 

ser preciso. Ao contrário, pode permitir à escritora ser crítico de arte ou de literatura. A 

escritora nos convoca a pensar na dimensão humana que nos é comum, uma vez "que o 

trabalho por ela executado é, ele mesmo, a prova de sua existência.” (FILIZOLA, 2000, p.282) 

 Quando fala do amor através do diálogo com as duas pintoras, é possível que A. Bessa-

Luís concorde com uma das concepções de amor presentes no texto de Platão, relacionada 

com a ideia de beleza. Mais presente está a proposta de entender a arte como uma 

possibilidade de transformar algo aparentemente subjetivo em imortal e transcendente, na qual 

estão inscritas todas as tentativas que existem nas formas de falar acerca da disposição da alma. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 O conceito de imagem, revela-se como de difícil definição. Desde a tradição clássica, filósofos, como 
Platão, se debruçam sobre a complicada relação entre imagem e realidade, como já vimos. Este, em 
especial, definindo-a como “...sombras depois os reflexos que se vêem nas águas ou na superfície dos 
corpos opacos, polidos e brilhantes, e a todas as representações semelhantes” (PLATÃO, 2008, p. 225). 
Depois, na retórica medieval, aparece como algo que está no lugar de outra coisa. No entanto, parece 
ser difícil fugir da problematização de entender a imagem como algo que representa outra coisa na sua 
ausência, dependendo, para isto, de uma seleção de elementos representativos, de uma determinada 
estrutura e de uma organização que distribui tais elementos. O problema reside quando estas seleções, 
estruturas e organizações são desfeitas, desestruturadas, reorganizadas.  
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A FIGURA DO FLÂNEUR NA LITERATURA PORTUGUESA MODERNA: 

CESÁRIO VERDE, FERNANDO PESSOA E JOSÉ SARAMAGO 

 

Wanessa Rayzza Loyo da F. M. Vanderlei1 

 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 
Ao longo dos subúrbios, onde nos pardieiros 

Persianas acobertam beijos sorrateiros, 
Quando o impiedoso sol arroja seus punhais 

Sobre a cidade e o campo, os tetos e os trigais, 
Exercerei a sós a minha estranha esgrima, 

Buscando em cada canto os acasos da rima, 
Tropeçando em palavras como nas calçadas, 

Topando imagens desde há muito já sonhadas. 
 

BAUDELAIRE, In: A invenção da modernidade 
 

 

Depois da implantação dos pressupostos liberais no século XIX, a economia de 

produção capitalista passou a lidar como nunca com os avanços tecnológicos e com os 

desafios impostos pelas máquinas no cotidiano. A arte e a literatura do início do século XX 

refletiram sobre as profundas mudanças advindas dessa verdadeira revolução social, que 

obrigou em pouco tempo os habitantes dos meios urbanos, cada vez mais populosos, a se 

adaptarem a um ritmo temporal diferente e artificial, não mais fundamentado nos ciclos da 

natureza ou das plantações, mas no relógio de ponto das fábricas e dos estabelecimentos 

comerciais. A vida nas cidades ritualizou-se em função do trabalho e da produção em 

                                                 
1 Mestranda em Teoria da Literatura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Este 
trabalho é fruto da pesquisa do Programa de Iniciação Científica / PIBIC financiado pela 
PROPESQ/UFPE com a orientação da Profª. Drª. Ermelinda Maria Araújo Ferreira, no período de 
Agosto de 2010 a Julho de 2011. 
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massa, e as multidões nas ruas já não se reuniam por objetivos comuns, mas por questões 

cada vez mais individuais. O choque dos corpos e das máquinas foi muito bem estudado 

por escritores como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire e Walter Benjamin, que em suas 

obras tecem diálogos interessantes e reveladores de um primeiro estágio de mutação do 

humano no imbricamento com a tecnologia.    

Dentre as diversas figuras elencadas por esses escritores como personagens típicos 

desse novo ambiente em vertiginosa transformação – os homens de negócio, as damas 

elegantes, os miseráveis e as prostitutas -, chama a atenção uma figura que parece caminhar 

contra a corrente do sistema: o flâneur, uma espécie de vagabundo ou boêmio 

desempregado e, às vezes melancólico, outras bem-humorado, que faz da rua a sua casa, e 

vive perambulando sem destino, deslumbrado com o progresso, imerso no seio da 

modernidade, mas não corrompido por ela. Alguns vêem nesse personagem o gérmen dos 

criminosos e a origem da novela policial, gênero que caiu rapidamente na predileção das 

massas consumidoras de lazer e diversão: o flâneur faria da multidão o seu esconderijo, e se 

aproveitaria da crescente invisibilidade e anonimato do homem na cidade para refugiar-se 

ou ocultar-se do detetive, também este um personagem nascido neste cenário. Porém, 

como diz Walter Benjamin, ―A multidão não é apenas o mais novo refúgio do proscrito; é 

também o mais novo entorpecente do abandonado. O flâneur é um abandonado na 

multidão‖ (BENJAMIN, 2010, p. 51). 

E é sobre o abandono do humano que a arte passa a refletir e a reagir de maneira 

contundente, numa era de crescente mercantilização dos valores, dos afetos e das 

representações. Ortega e Gasset, em seu ensaio A desumanização da arte, tenta entender a 

repulsa ao figurativismo na pintura moderna, que após o advento da fotografia tornou-se 
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cada vez mais abstrata e inacessível, mais diante da mimese realista e do interesse pelos 

temas humanos.  

A poesia também se foi tornando cada vez mais hermética, voluntariamente isolada 

numa quase ilegibilidade, como um processo reativo contra a devastadora onda de 

nivelamento proposta pela arte do entretenimento e da distração, que inaugurava o império 

da futilidade e do descartável. Entre os escritores que dedicaram a sua obra a reflexão dessa 

vertiginosa transformação, encontramos na literatura portuguesa um campo fértil desse 

estilo, especialmente nos escritores Cesário Verde, Fernando Pessoa e José Saramago. Em 

uma constante reflexão sobre o que ocorria na modernização tardia portuguesa e seus 

desdobramentos, esses escritores transcendem, através das suas obras, a geografia local, 

para torna-se referencial universal das transformações e inquietações humanas.  

Neste trabalho pretende-se discutir a figura do flâneur na (pós)modernidade através 

da literatura portuguesa, nas obras de Cesário Verde, Fernando Pessoa e José Saramago; 

comparando-as às obras poéticas e críticas de Charles Baudelaire e aos ensaios de Walter 

Benjamin, buscando nesses textos refletir sobre a imagem do poeta como figura de 

resistência contra a mecanização e o desaparecimento do humano na cidade moderna.  O 

nosso corpus de análise será, portanto, os poemas do Livro de Cesário Verde; o Livro do 

Desassossego, de Bernardo Soares, semi-heterônimo de Fernando Pessoa e a sua única persona 

responsável por uma obra de ―ficção narrativa‖; e o Ensaio sobre a cegueira, de José 

Saramago.   

Nos três exemplos a imagem do poeta-flâneur, um ser humano sensível e perceptivo, 

pouco ajustado ao contexto, mas profundamente interessado por ele, apesar de participar 

do cenário em vertiginosa mudança com um certo estranhamento outsider, adquire um 

inusitado destaque, possibilitando que a investigação sugerida possa se desenvolver nesta 
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linha.  Pretendemos, portanto, não só investigar o conceito de flânerie tal como o concebeu 

Charles Baudelaire a partir de Edgar Allan Poe, e tal como foi teorizado por Walter 

Benjamin, mas como o percebemos nesses três momentos fundamentais da modernidade 

portuguesa. 

 

I. A CIDADE: O CONCRETO TORNA-SE ESPELHO 

 

A cidade é uma escrita, quem se desloca nela é uma espécie de leitor, que,  
conforme as suas obrigações e os seus deslocamentos, faz um levantamento 

 antecipado de fragmentos do enunciado para atualizá-los em segredo.   
 

BARTHES, In: Semiologia e urbanismo 
 

Um elemento fundamental para que possamos entender a flânerie é a simbolização 

da cidade para o flâneur. Como defende Ítalo Calvino, em As Cidades Invisíveis, as cidades 

contemporâneas são todas muito parecidas como variassem de um mesmo modelo, além 

do fato, ―de uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a 

resposta que dá às nossas perguntas‖ (CALVINO, 2009, p. 44). Já Walter Benjamin, em 

Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, defende que ―o labirinto é a pátria do 

hesitante. O caminho daquele que teme chegar à meta facilmente traçará um labirinto‖ 

(BENJAMIN, 2010, p. 162), e conclui, ―a cidade é a realização do antigo sonho humano do 

labirinto‖ (BENJAMIN, 2010, p. 203).  

A cidade moderna torna-se, portanto, o próprio labirinto de Creta em que a figura 

do Teseu (pós)moderno, o flâneur, percorre a procura dos inúmeros Minotauros que 

enfrentará apenas com o fio de Ariadne cortado. Uma das diferenças primordiais entre o 

mito grego para a flânerie é o fato dos Minotauros que serão observados/enfrentados não 

possuírem parte do seu corpo físico em formato de touro, eles têm corpo humano, mas seu 
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lado psicológico, em alguns casos, é repleto de atitudes animalescas. Tais atitudes são 

narradas por José Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, que mostra na sua obra como a 

sociedade se animaliza quando está mergulhada no ―mal-branco‖ (SARAMAGO, 2010, p. 

50): 

[...] com a tripa em sossego qualquer um tem ideias, discutir, por 
exemplo, se existe uma relação directa entre os olhos e os sentimentos, 
ou se o sentido de responsabilidade é a consequência natural de uma boa 
visão, mas quando a aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de 
dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que somos. 
(SARAMAGO, 2010, p. 243).  

 

Nesse emaranhado de ruas o observador utiliza-se do seu incógnito para 

contemplar ―as paisagens da grande cidade, paisagens de pedra acariciadas pela bruma ou 

batidas pelas bofetadas do sol‖ (BAUDELAIRE, 2006, p. 288). Nessa contemplação 

obrigatória no ato de flanar, o os prédios de concreto tornam-se espelhos para o flâneur 

vislumbrar a si próprio e a cidade. Giorgio Agamben, em Profanações, defende que é através 

do espelho que descobrimos a nossa própria imagem:  

 

O espelho é o lugar em que descobrimos que temos uma imagem e, ao 
mesmo tempo, que ela pode ser separada de nós, que a nossa "espécie" 
ou 
image não nos pertence. Entre a percepção da imagem e o reconhecer-se 
nela há um intervalo que os poetas medievais denominavam amor. O 
espelho de Narciso é, nesse sentido, a fonte de amor, a experiência 
inaudita e feroz de que a imagem é e não é a nossa imagem. 
 Quando eliminamos o intervalo, quando —mesmo que por um instante 
— nos reconhecemos sem nos termos desconhecido e amado na 
imagem, isso significa já não podermos amar, acreditar que somos 
senhores da própria espécie, que coincidimos com ela. (AGAMBEN, 
2007, p. 46-47). 

E conclui, ―na imagem, ser e desejar, existência e esforço coincidem perfeitamente‖ 

(AGAMBEN, 2007, p. 47), sendo, portanto, imprescindível para a flânerie está imerso na 

cidade, junto com a multidão, a sujeira, a fome, a marginalização, a prostituição e os outros 

elementos que  a constituem. Encontramos no corpus ficcional desse trabalho a 
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representação das imagens construídas por Cesário Verde, Fernando Pessoa e José 

Saramago; e seus pontos de aproximação e afastamento.  

 

II. LIVRO DE CESÁRIO VERDE: CONTEMPLAÇÃO E ESPERANÇA 

 

E eu vou acompanhando-a, corcovado, 
No trottoir, como um doido, em convulsões, 

Febril, de colarinho amarrotado, 
Desejando o lugar dos seus truões, 

Sinistro e mal trajado. 
 

E daria, contente e voluntário, 
A minha independência e o meu provir, 

Para ser, eu poeta solitário, 
Para ser, ó princesa sem sorrir, 

 Teu pobre trintanário. 
 

Cesário Verde, In: Esplêndida 

 

As obras Livro de Cesário Verde, Livro do Desassossego e Ensaio sobre a cegueira dialogam 

com as três grandes fases da modernização tardia portuguesa, em que cada uma dessas 

fases apresenta uma crescente desilusão com as mudanças sócio-culturais e econômicas 

trazidas com a ascensão do liberalismo. Na sua obra poética Cesário Verde nos apresenta 

um observador com fortes marcas de angústia e de melancolia motivadas pela 

desconhecida industrialização, como podem ser percebidas na primeira e última estrofe do 

poema Sentimento dum Ocidental (VERDE, 2010, p. 131-138):  

 

  Nas nossas ruas, ao anoitecer, 
Há tal soturnidade, há tal melancolia, 
Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia 
Despertam-me um desejo absurdo de sofrer. 
 
  E, enorme, nesta massa irregular 
De prédios sepulcrais, com dimensões de montes, 
A Dor humana busca os amplos horizontes, 
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E tem marés, de fel, como um sinistro mar! 

 

Verde divide o poema acima referido em quatro partes: Ave-Maria, Noite Fechada, Ao 

Gás e Horas Mortas; que representam o percurso cronológico do flanar pela cidade lisboeta 

– inicia-se no fim da tarde, na Ave-Maria, e termina nas Horas Mortas, ou seja, no fim da 

madrugada –. Apesar da melancolia expressada, Verde acrescenta na imagem do seu flâneur 

um certo tom esperançoso que as transformações industriais e sociais tragam de volta os 

momentos áureos de Portugal, como podemos observar na sexta estrofe da quarta parte, 

Horas Mortas, de Sentimento dum Ocidental: 

 

Ah! Como a raça ruiva do porvir, 
E as frotas dos avós, e os nômades ardentes, 
Nós vamos explorar todos os continentes 
E pelas vastidões aquáticas seguir! (VERDE, 2010, p. 138) 

 

 O poeta utiliza-se do mesmo processo no poema Num bairro moderno ao retratar em 

meio a sua ida ao trabalho o encontro com a figura de uma ―regateira‖ (VERDE, 2010, p. 

109) repleta de verduras e hortaliças. No primeiro momento chama a atenção do flâneur as 

persianas abertas mostrando os quartos estucados e as porcelanas reluzentes no almoço, 

imerso nesse mundo de aparente riqueza e prosperidade, o observador moderno depara-se 

com uma rapariga de costas vendendo os seus produtos, e, ―apesar do sol‖ (VERDE, 2010, 

p. 107), a examina. No meio de seu exame o flâneur percebe que consegue criar um ser 

humano através das verduras da regateira e penetra em um mundo sinestésico para dar luz 

a esse ―novo ser humano‖: 

 

Subitamente – que visão de artista! –  
Se eu transformasse os simples vegetais, 
À luz do Sol, o imenso colorista, 
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Num ser humano que se mova e exista 
Cheio de belas proporções carnais?! 
 
Bóiam aromas, fumos de cozinha;  
Com o cabaz às costas, e vergando, 
Sobem padeiros, claros de farinha; 
E às portas, uma ou outra campainha  
Toca, frenética, de vez em quando. 
 
E eu recompunha, por anatomia, 
Um novo corpo orgânico, aos bocados. 
Achava os tons e as formas. Descobria  
Uma cabeça numa melancia 
E nuns repolhos seios injetados 
(VERDE, 2010, p. 108) 

 

  Após ver o nascimento do feto e de perceber que ele possui ―bons corações pulsando 

no tomate‖ (VERDE, 2010, p. 109), o poeta-flâneur ajuda a rapariga a levantá-lo e se enche 

de forças, alegria e plenitude ―Que brotam dum excesso de virtude / Ou de uma digestão 

desconhecida‖ (VERDE, 2010, p. 109). A alegria trazida pela vida desse ―ser humano‖ 

formado de verduras pode ser compreendida como uma metáfora da esperança nos 

homens ou, ainda, pode ser interpretada como metáfora do seu próprio país, Portugal, ―ser 

humano‖ que exigiu ―um enorme esforço muscular‖ (VERDE, 2010, p. 109) para ser 

erguido  e que é carregado pela regateira com as suas pernas de gigantes: 

 

E pitoresca e audaz, na sua chita, 
O peito erguido, os pulsos nas ilhargas, 
Duma desgraça alegre que me incita, 
Ela apregoa, magra, enfezadita, 
As suas couves repolhudas, largas 
 
E, como as grossas pernas dum gigante, 
Sem tronco, mas atléticas, inteiras, 
Carregam sobre a pobre caminhante, 
Sobre a verdura rústica, abundante, 
Duas frugais abóboras carneiras. 
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 Um outro ponto que merece ser destacado no poema Num bairro moderno discutido 

acima, é a utilização de verbos que destacam a importância da visão, da contemplação 

fundamental para a flânerie, como se percebe nos seguintes verbos: matizar, reluzir, notar, 

examinar, ver etc. A importância do olhar para o andarilho lírico torna-se fulcral para o seu 

relacionamento com a multidão, como poderemos perceber especialmente na análise da 

obra Ensaio sobre a cegueira, em que quase todas personagens mergulham ―numa brancura 

tão luminosa, tão total, que devorava, mas do que absorvia, não só as cores, mas as 

próprias coisas e seres, tornando-os, por essa maneira, duplamente invisíveis‖ 

(SARAMAGO, 2010, p. 16).  

 

III. LIVRO DO DESASSOSSEGO: O DESFALECIMENTO DE SI PRÓPRIO 

 

Janelas do meu quarto, 
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é 

(E se soubessem quem é, o que saberiam?), 
Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, 

Para uma rua inacessível a todos os pensamentos, 
Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, 
Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, 

Com a morte a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, 
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. 

Álvaro de Campos, In: Tabacaria 

 

No século XX, sobretudo na sua primeira metade, quando floresceu a obra de 

Fernando Pessoa, marco do primeiro modernismo português, encontra-se a representação 

do flâneur com características mais acentuadamente melancólicas se comparado a obra de 

cesarina e a concepção de que ―Tudo vale a pena quando a alma não é pequena‖ 

(PESSOA, Fernando. ―Mar Português‖, In: Mensagem). Entre as principais influências 
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declaradas de Pessoa, percebe-se o gozo por sentir-se ―coevo de Cesário Verde‖ e de 

possuir a mesma substância dos versos dele, como podemos perceber no excerto do trecho 

nº 3: ―Vivo uma era anterior àquela em que vivo; gozo de sentir-me coevo de Cesário 

Verde, e tenho em mim, não outros versos como os dele, mas a substância igual à dos 

versos que foram dele‖ (PESSOA, 2010, p. 43). 

Em Livro do desassossego, obra pessoana inacabada, notamos o olhar da flânerie não 

apenas voltada à multidão e/ou à cidade, mas sim voltada para si próprio, como se através 

da observação do seu interior o autor conseguisse visualizar o exterior. Pessoa passa a 

assistir o seu desfalecimento até tornar-se estranho a ele mesmo, pertencente ―àquela 

espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem vêem só a 

multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado‖ (PESSOA, 2010, 

p. 40):  

 

Tenho assistido, incógnito, ao desfalecimento gradual da minha vida, ao 
soçobro Lento de tudo quanto quis ser. Posso dizer, com aquela verdade 
que não precisa de flores para se saber que está morta, que não há coisa 
que eu tenha querido, ou em que tenha posto, um momento que fosse, o 
sonho só desse momento, que se me não tenha desfeito debaixo das 
janelas como pó parecendo pedra caído de um vaso de andar alto. 
Parece, até, que o Destino tem sempre procurado, primeiro, fazer-me 
amar ou querer aquilo que ele mesmo tinha disposto para que no dia 
seguinte eu visse que não tinha ou teria. 
Espectador irónico de mim mesmo, nunca, porém, desanimei de assistir 
à vida. E, desde que sei, hoje, por antecipação de cada vaga esperança 
que ela há-de ser desiludida, sofro o gozo especial de gozar já a desilusão 
com a esperança, como um amargo com doce que torna o doce doce 
contra o amargo. (PESSOA, 2010, p. 202-203). 

 

A esperança para o poeta-flâneur passa inúmeras vezes, assim como a vida, como 

algo ―feito só para divertir os olhos‖, pois não há perspectiva de um futuro: 
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Uns dizem que sem esperança a vida é impossível, outros que com 
esperança é vazia. Para mim, que hoje não espero nem desespero, ela é 
um simples quadro externo, que me inclui a mim, e a que assisto como 
um espectáculo sem enredo, feito só para divertir os olhos - bailado sem 
nexo, mexer de folhas ao vento, nuvens em que a luz do sol muda de 
cores, arruamentos antigos, ao acaso, em pontos desconformes da cidade 
(PESSOA, 2010, p. 203). 

 

O flanar torna-se a única diversão para o observador da multidão criado por 

Pessoa, um ―transeunte de tudo‖ (PESSOA, 2010, p. 218) que encontrará nas ruas o 

(desas)sossego para refletir sobre si próprio. Charles Baudelaire ao discutir sobre a 

importância da multidão para o andarilho defende que ―a multidão é o seu domínio [do 

flâneur], tal como o ar é do pássaro, como a água é do peixe. A sua paixão e a sua profissão 

é desposar a multidão‖ (BAUDELAIRE, 2006, p. 287). Essa característica fundamental para a 

flânerie encontra-se no deslumbramento expressado na obra pessoana, como podemos notar 

no excerto do trecho nº 3 do Livro do desassossego: 

  

Amo, pelas tardes demoradas de verão, o sossego da cidade baixa, e 
sobretudo aquele sossego que o contraste acentua na parte que o dia 
mergulha em mais bulício. A Rua do Arsenal, a Rua da Alfândega, o 
prolongamento das ruas tristes que se alastram para leste desde que a da 
Alfândega cessa, toda a linha separada dos cais quedos - tudo isso me 
conforta de tristeza, se me insiro, por essas tardes, na solidão do seu 
conjunto. [...] Por ali arrasto, até haver noite, uma sensação de vida 
parecida com a dessas ruas. De dia elas são cheias de um bulício que não 
quer dizer nada; de noite são cheias de uma falta de bulício que não quer 
dizer nada. Eu de dia sou nulo, e de noite sou eu. Não há diferença entre 
mim e as ruas para o lado da Alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser 
alma, o que pode ser que nada valha, ante o que e a essência das coisas. 
Há um destino igual, porque é abstracto, para os homens e para as coisas 
– uma designação igualmente indiferente na álgebra do mistério. 
(PESSOA, 2010, p. 43).  

 

O observador inserido na multidão descreve o cotidiano das pessoas frutos do 

imbricamento com a industrialização: 
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Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, passam rapazes 
com pressa de prazer, fumam no seu passeio de sempre os reformados 
de tudo, a uma ou outra porta reparam em pouco os vadios parados que 
são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos, os recrutas sonambulizam 
em molhos ora muito ruidosos ora mais que ruidosos. Gente normal 
surge de vez em quando. Os automóveis ali a esta hora não são muito 
frequentes; esses são musicais. No meu coração há uma paz de angústia, 
e o meu sossego é feito de resignação. (PESSOA, 2010, p. 44). 

 

 

IV.  ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA: OS LIMITES DO OLHAR E DO SER 

HUMANO 

 

Na terra de cegos quem tem um olho é rei. 
  

José Saramago2 
 

O que se vê nunca se pode narrar com rigor. As palavras são caleidoscópios  
onde as coisas se transformam noutras coisas. As palavras não têm cor –  

por isso permanecem quando as cores desmaiam. Percebo o teu  
aturdimento: como se traduz a visão? Como se  

emprestam os olhos? Impossível.  
 

Inês Pedrosa, In: A eternidade e o desejo 

 

José Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, dá sequência à melancolia e ao pessimismo 

referente ao presente e ao futuro da humanidade, assim como Fernando Pessoa, 

diferenciando-se dele pela perspectiva profundamente negativista e apocalíptica no tocante 

aos destinos da humanidade sobre a terra. Esse aspecto é tão marcante na obra já referida 

que se pode dizer que nesse romance constitui-se uma espécie de distopia pós-moderna.  

A distopia é uma das principais características da pós-modernidade, em que 

encontramos o ser humano fragmentado possuidor de múltiplas perspectivas, segundo 

Russell Jacoby a diferença entre utopias e distopias é que ―as utopias buscam a emancipação 

                                                 
2
 Ditado popular presente na obra Ensaio sobre a cegueira (SARAMAGO, 2010, p. 103). 
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ao visualizar um mundo baseado em idéias novas, negligenciadas ou rejeitadas; as distopias 

buscam o assombro, ao acentuar tendências contemporâneas que ameaçam a liberdade‖ 

(JACOBY, 2007, p. 40). 

Nessa obra Saramago faz o seu leitor deparar-se com uma humanidade cercada por 

uma ―treva branca‖ que mostra que não há uma diferenciação entre os ditos seres humanos 

e os animais. Os cidadãos de Lisboa – mas que poderia ser ―qualquer outra cidade‖ 

(FERREIRA, 2004, p. 318) industrializada, pois conforme defende Ítalo Calvino, as cidades 

parecem variar de um mesmo modelo – ficam cegos em uma espécie de mergulho ―de 

olhos abertos num mar de leite‖ (SARAMAGO, 2010, p. 30). Essa cegueira física serve 

como metáfora para a ―cegueira interior‖ que já cegava a humanidade, por isso, nota-se 

nesse livro uma distopia, em que a própria sociedade torna-se ditador dos cegos mais 

frágeis.  

A única personagem que consegue continuar com sua visão é a mulher do médico, 

a personagem principal, que acaba cuidando do seu marido cego e dos cegos eleitos por ela 

como amigos. Ermelinda Ferreira em seu trabalho, Ensaios sobre a cegueira: Charles Baudelaire, 

Pieter Bruegel, H. G. Wells e José Saramago, defende que a mulher do médico não vê nenhum 

futuro para a humanidade – fato que contribui para a característica da distopia do romance 

-, ela só possui uma ―visão apocalíptica‖ do mundo mesmo quando todos recuperam a 

visão ela olha para os céus com medo de que a cegueira a acometa e prefere olhar ―para a 

rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam‖ (SARAMAGO, 2010, p. 

310):  

 

O movimento hesitante do olhar desta mulher revela muito a respeito da 
natureza de sua visão. O seu olhar, sinônimo da razão, não consegue ser 
metafísica de mais nada. Privado da vontade imaginativa, a percepção 
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essencialmente racional desta mulher acaba por revelar tudo o que a 
razão disfarça através de seus inteligentes mecanismos ilusionistas: todo 
o jogo de interesses, de poder, de autodefesa, de domínio e de medo que 
faz de toda visão de mundo, sobretudo a que se tem como natural, 
própria do olhar inocente, uma visão construída, uma visão ideológica. 
Talvez por isso, forçada a encarar este fato, a protagonista de Saramago 
para o sítio mais confortável do rés-do-chão onde se desenrola a sua 
fábula soturna, amarga e desesperançada (FERREIRA, 2004, p. 322).  

 

Saramago ressalta na sua obra a importância da visão em detrimento dos demais 

sentidos para a humanidade, se comumente numa sociedade ―poucos homens são dotados 

de ver; e menos ainda são os que possuem o poder de exprimir‖ (BAUDELAIRE, 2006, p. 

289), ele cega todas as personagens, concedendo a visão apenas para a mulher do médico, o 

flâneur decadente, que, ao mesmo tempo, se angustia e se alegra por conseguir enxergar a 

sua desgraça e a da multidão onde está inserida. A respeito da hierarquização da visão 

Walter Benjamin retoma a questão de George Simmel: ―Quem vê sem ouvir fica muito 

mais inquieto que aquele que ouve sem ver. [...] As relações entre os seres humanos nas 

cidades se distinguem por uma notória preponderância da atividade da visão sobre a 

audição‖ (BENJAMIN, 2010, p. 36).  

Portanto, para o flâneur é fundamental o sentido da visão, contemplar a cidade e a 

multidão passa a ser crucial para o flanar. Segundo Pe. Antônio Vieira, no Sermão das 

Lágrimas de S. Pedro, os olhos são a origem da culpa e possuem dois ofícios, o de chorar e o 

de ver: 

Notável criatura são os olhos! Admirável instrumento da natureza; 
prodigioso artifício da Providência! Eles são a primeira origem da culpa, 
eles a primeira fonte da graça. São os olhos duas víboras, metidas em 
duas covas, e que a tentação pôs o veneno, e a contrição a triaga. São 
duas setas com que o demónio se arma para nos ferir e perder; e são dois 
escudos com que Deus depois de feridos nos repara para nos salvar. 
Todos os sentidos do homem têm um só ofício; só os olhos têm dois. O 
ouvido ouve, o gosto gosta, o olfacto cheira, o tacto apalpa, só os olhos 
têm dois ofícios: ver e chorar. Estes serão os dois polos do nosso 
discurso. 
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Ninguém haverá, se tem entendimento, que não deseje saber por que 
ajuntou a natureza no mesmo instrumento as lágrimas e a vista, e por 
que uniu a mesma potência o ofício de chorar, e o de ver? O ver é a 
acção mais alegre; o chorar a mais triste. Sem ver, como dizia Tobias, 
não há gosto, porque o sabor de todos os gostos é o ver; pelo contrário, 
o chorar é o estilado da dor, o sangue da alma, a tinta do coração, o fel 
da vida, o líquido do sentimento. Por que ajuntou logo a natureza nos 
mesmos olhos dois efeitos tão contrários: ver e chorar? A razão e a 
experiência é esta. Ajuntou a natureza a vista e as lágrimas, porque as 
lágrimas são consequência da vista; ajuntou a Providência o chorar com 
o ver, porque o ver é a causa do chorar. Sabeis porque choram os olhos? 
Porque vêem. (VIEIRA apud PEDROSA, 2008, p. 118-119). 

 

Nesses ofícios de ver e de chorar é que a observadora criada por Saramago aparece 

representada, angustiada com as imagens apocalípticas dos seres humanos em estado de 

selvageria a única atitude ainda restante a ela e aos cegos que sobrevivem na cidade é 

chorar. A selvageria, como argumenta Walter Benjamin ao citar o poema Os foguetes, de 

Charles Baudelaire, é sempre o estado normal do homem, como se o estado selvagem 

colocasse o homem em uma espécie de estado de coma permanente:  

 

O homem ... está sempre ... em estado selvagem! O que são os perigos da 
floresta e da pradaria comparado aos choques e conflitos diários do 
mundo 
civilizado? Enlace sua vítima no bulevar ou trespasse sua pressa em 
florestas 
desconhecidas, não é ele ... o mais perfeito predador? (BAUDELAIRE 
apud BENJAMIN, 2010, p. 220). 

 

 Em uma cidade em que Deus e os santos estão ―cegos‖ não existe lugar onde se 

possa recuperar a humanidade perdida há tempos, no tempo em que se ―olhava mas não se 

via‖ (PEDROSA, 2008, p. 14), ou ao menos conseguir um consolo, como se verifica no 

desespero do flâneur ao notar as santidades com os olhos vendados ou pintados de branco:  

 

Levantou a cabeça para as colunas esguias, para as altas abóbadas, a 
comprovar a segurança e a estabilidade da circulação sanguínea, depois 
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disse, Já me sinto bem, mas naquele mesmo instante pensou que tinha 
enlouquecido, ou que desaparecida a vertigem ficara a sofrer de 
alucinações, não podia ser verdade o que os olhos lhe mostraram, aquele 
homem pregado na cruz com uma venda branca a tapar-lhe os olhos, e 
ao lado uma mulher com o coração trespassado por sete espadas e os 
olhos também tapados por uma venda branca, e não era, só este homem  
e essa mulher que assim estavam, todas as imagens da igreja tinham os 
olhos vendados as esculturas com um pano branco ao redor da cabeça, 
as pinturas com uma grossa pincelada de tinta branca [...] (SARAMAGO, 
2010, p. 301). 

 

O que fez surgir nas pessoas ―supersticiosas e imaginativas, a ideia de que as 

sagradas imagens estavam cegas, de que os seus misericordiosos ou sofredores olhares não 

contemplavam mais que a sua própria cegueira, tornou-se subitamente insuportável‖ 

(SARAMAGo, 2010, p. 303) contribuindo para o aprofundamento no caos. Caos que 

continua quando as pessoas começam a recuperar a visão exterior, pois (re)tornam a ser 

―cegos que vêem‖, como nota-se do excerto entre a conversa da mulher do médico com  

seu marido: ―Por que foi que cegamos [mulher do médico indaga ao seu marido], Não sei, 

talvez um dia se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso 

que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não 

vêem‖ (SARAMAGO, 2010, p. 303). 

 

CONCLUSÃO 

  

As três obras ficcionais selecionadas como corpus ficiconal, além de dialogarem entre 

si e, muitas vezes, entrarem em conflito, graças às suas divergentes posições sobre a 

(pós)modernidade, tocam em questões fulcrais, como a representação das cidades na 

literatura, o entendimento dos avanços tecnológicos pelo sujeito, as reconfigurações das 
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categorias literárias face às transformações do meio, além das relações entre o homem e a 

máquina e entre o homem e a sociedade. 

A figura do flâneur nas obras selecionadas dos escritores Cesário Verde, Fernando 

Pessoa e José Saramago, objeto de estudo desse projeto, foi amplamente tematizada ao 

discutir as mudanças avassaladoras geográficas e humanas no fim do século XIX e início do 

século XX, na Europa Ocidental e na América do Norte. Em uma constante reflexão sobre 

os fatos que ocorriam na modernização tardia portuguesa e seus desdobramentos, a tríplice 

dos escritores já mencionados, transcendem, através das suas obras, a geografia local, para 

tornar-se referenciais universais das transformações e inquietações humanas. Por fim, ao 

compreendermos a importância e a universalidade da figura do flâneur, acreditamos que a 

flânerie deve ser analisada em diferentes países, como, por exemplo, o Brasil, em escritores 

modernistas e contemporâneos, em especial, Clarice Lispector e Rubem Fonseca.  
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O INSÓLITO EM ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, DE JOSÉ SARAMAGO 

 

Wilma Avelino de Carvalho1 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O insólito é um elemento básico na constituição das narrativas fantásticas, 

maravilhosas, estranhas, realistas fantásticas, mágicas ou real maravilhosas. Por ser um 

componente tão importante, ele necessita ser mais bem explanado para que suas 

características e suas funções desempenhadas em cada um dos gêneros ou estéticas sejam 

distinguidas. 

Tzvetan Todorov, Filipe Furtado, Paulo Serra, Selma Calasans Rodrigues são alguns 

dos teóricos que tratam da temática do insólito na literatura. Atualmente essa temática é 

ricamente explorada por escritores latino-americanos para, principalmente, subverter a 

realidade.2  

José Saramago, escritor português, utiliza elementos sobrenaturais para compor 

algumas de suas obras, como Memorial do convento (1982), A Jangada de Pedra (1986), e Ensaio 

sobre a cegueira (1995). A combinação de um estilo narrativo próprio com elementos insólitos 

é uma das marcas deste escritor. 

Este trabalho propõe o estudo da presença do insólito em Ensaio sobre a cegueira, de 

José Saramago. Enfatizamos o acontecimento insólito desta história, a cegueira, a qual é 

                                                           
1 Aluna regular do Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Federal do Piauí. E-mail: 
wilmareeves@yahoo.com.br. 
2 Os estudos dos referidos autores estão diluídos ao longo desse estudo, ficando Todorov em maior 
evidência, por seu trabalho se aproximar mais do que aqui propomos. 
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analisada sob a perspectiva do realismo mágico, estética literária que aborda temas similares 

aos da literatura fantástica, aquela aqui vista como forma de subversão da realidade e como 

forma de provocar estranhamento no leitor.  

Acontecimentos insólitos estão presentes nas literaturas em geral, por isso é 

necessária a distinção entre os gêneros. Todorov, em Introdução à literatura fantástica (1975) 

define o fantástico como sendo a hesitação sentida pelo leitor diante de um evento 

aparentemente sobrenatural. Ainda segundo o referido autor, o sobrenatural, no 

maravilhoso, não é questionado. Um personagem nunca vai se questionar sobre a natureza 

dos acontecimentos. O leitor, ao entrar em contato com textos deste gênero, já está ciente 

de que entrará em um outro mundo. No estranho, o sobrenatural é sempre explicado. O 

personagem optará por uma explicação racional do evento insólito. O fantástico acontece 

na ambiguidade. Para Todorov, ―a hesitação do leitor é, pois, a primeira condição do 

fantástico‖ (1975, p. 37).  

Filipe Furtado em A construção do fantástico na narrativa (1980, p. 34) afirma sobre a 

divisão da literatura fantástica que: 

 
[...] o factor básico de distinção entre o fantástico, o maravilhoso e o 
estranho resulta, afinal, dos diferentes modos como a narrativa de cada 
género encara a hipótese da coexistência dessas manifestações com a 
natureza conhecida.  
 
 

Para o autor acima referido a ambiguidade surge na narrativa fantástica a partir da 

própria construção do gênero. Assim ele afirma que: ―[...] o traço distintivo do género não 

seja mais do que o resultado de uma combinação específica de certos elementos‖ (1980, p. 

37). 

O insólito é um elemento também encontrado na estética do realismo mágico. 

Existe um grande debate acerca do uso do termo mágico na caracterização da literatura 
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oriunda da América Latina. Para Selma Calasans Rodrigues, não é adequado o uso do 

termo mágico, pois, ―[...] magia, em si, é uma forma de interferir na realidade. A literatura 

pode usar uma causalidade mágica que se opõe à explicação oferecida pela lógica científica, 

mas ela não é mágica‖ (1998, p. 9). 

Em defesa do termo ―fantástico‖, a autora supracitada faz um resgate da origem do 

termo em  latim (phantasticu), em grego (phantastikós). Ambos os termos são oriundos de 

phantasia. Para ela vocábulo ―refere-se ao que é produto da imaginação, o que não existe na 

realidade, o imaginário, o fabuloso‖ (1998, p. 9). 

Desse modo, levando em consideração o que Selma Calasans Rodrigues afirma, 

optamos por usar a expressão realismo mágico para caracterizar a literatura produzida pelos 

escritores latino-americanos, por concluirmos que ela é a mais adequada para o que nos 

propomos a desenvolver aqui. 

A expressão ―realismo mágico‖ passou pelas artes plásticas antes de ser atribuída à 

literatura. O realismo mágico aparece no circuito literário a partir do boom da literatura 

hispano-americano. Autores como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, 

Gabriel García Márquez e Júlio Cortázar são alguns dos representantes desta estética. 

Assim, a nova estética também pode ser empregada para caracterizar romances de outros 

países como, por exemplo, de países africanos e de Portugal. Acerca disso Paulo Serra 

(2008, p. 24) firma que: 

 

O realismo mágico surge aliado a uma preocupação de vários escritores 
contemporâneos — em diferentes línguas, literaturas, países e contextos 
político-sociais — de mostrar às comunidades leitoras que o real é muito 
mais complexo e misterioso do que aquilo que parece. 

 

Os temas do realismo mágico são similares aos da literatura fantástica, e aos do real-

maravilhoso hispano-americano. São eles fantasmas, monstros, metamorfoses (são os 
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efeitos de encantamento do discurso), subversão do real e do espaço, tempo atópico. 

Todos eles permeados pelo insólito. 

O fantástico, o maravilhoso e o estranho tentam apreender a realidade através de 

uma verossimilhança que é extremamente bem elaborada. Tal fato acontece, pois, o 

elemento insólito os permeia. A irrupção de um evento desta natureza desestrutura a noção 

de real dos leitores e das personagens. Sobre a verossimilhança Filipe Furtado (1975, p. 45) 

afirma que: 

 

[...] o verosímil supõe antes a sua simulação artificiosa, o seu falseamento 
furtivo, procurando levar a que a acção que cauciona pareça (e seja 
considerada sem resistência) algo que de facto não é.  
[...] quanto mais uma intriga evidencia esforços tendentes a envolver em 
verosimilhança a acção, as personagens ou o espaço que encena, tanto 
mais claramente denuncia o seu afastamento do real e o grau de 
intensidade com que o falseia.  
 

No fragmento abaixo temos uma caracterização da cegueira presente na narrativa. 

Ela não era uma cegueira comum, pois o primeiro cego via tudo branco, ao invés do negro 

característico da cegueira. ―O condutor do carro‖ corrobora com a personagem 

―mulherzinha‖ em uma explicação racional para a cegueira. Atribui aos nervos à doença do 

primeiro cego: 

 
Nada, é como se tivesse caído num mar de leite, Mas a cegueira não é 
assim, disse o outro, a cegueira dizem é negra, Pois eu vejo tudo branco, 
Se calhar a mulherzinha tinha razão, pode ser coisa de nervos, os nervos 
são o diabo. (SARAMAGO, 1995, p. 13).  
 

José Saramago cria um estilo narrativo próprio em suas obras. A subversão parece 

ser o termo ideal para caracterizá-las, pois ele subverte a língua portuguesa, o gênero 

literário, o cânone, a história de Portugal, fato que torna sua obra única. Ele é comumente 

inserido no rol dos escritores pertencentes ao realismo mágico, que apesar de ser uma 



Anais do XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa (ABRAPLIP) 

ISBN 978-85-7862-215-2 

 

2916 
 

estética surgida na América Latina, ganhou adeptos na Europa. Paulo Serra em O realismo 

mágico na literatura portuguesa (2008, p. 24) afirma que: 

 
O realismo mágico tem como principais objectivos a negação de uma 
visão linear do tempo e o questionar da História e do seu discurso oficial. 
Constitui por isso, uma técnica privilegiada para contestar regimes 
fascistas e totalitários, ao atacar as definições e verdades em que essas 
‗instituições‘ assentam, visto que o próprio conceito de realismo mágico 
é um paradoxo, e ao fazer convergir linguagens distintas torna-se uma 
forma eficaz para explorar as margens do real e suas fronteiras, num 
plano ontológico, político, geográfico, etc. 

 

As ficções do realismo mágico são ricas em aparições maravilhosas, sobrenaturais. 

Em Ensaio sobre a cegueira, Saramago nos brinda com uma cegueira inexplicável e contagiosa. 

O fenômeno ocorre nas primeiras páginas quando um homem fica cego de repente no 

momento em que estava parado em um sinal de trânsito. Paulo Serra (2008, p. 32) afirma 

sobre essa ficção que:   

Na ficção do realismo mágico, a diferença assenta no fato de o 
sobrenatural deixar de ser uma problemática, pois não se pretende que o 
leitor fique desconcertado ou que procure uma explicação racional para o 
que a narrativa descreve. O realismo mágico distingue-se precisamente 
pela convergência desses dois códigos distintos, o sobrenatural e o real, 
que vão passar a coexistir de forma harmoniosa. 
  

O acontecimento sobrenatural no realismo mágico não pode ser explicado nem 

fundamentado. Dessa forma podemos observar no trecho abaixo o momento em que o 

médico, após investigação profunda nos olhos do primeiro cego, constata que não há 

nenhum problema com os olhos deste:  

 
Não encontrou nada na córnea, nada na esclerótica, nada na íris, nada na 
retina, nada no cristalino, nada na mácula lútea, nada em parte alguma. 
[...] Não lhe encontro qualquer lesão, os seus olhos estão perfeitos. [...] O 
que quero dizer é que se o senhor está de facto cego, a sua cegueira, 
neste momento, é inexplicável, Duvida que eu esteja cego, Que ideia, o 
problema está na raridade do caso, pessoalmente, em toda a minha vida 
de médico, nunca me apareceu nada assim, e atrevo-me mesmo a dizer 
em toda a história da oftalmologia. (SARAMAGO, 1995, p. 23). 
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O surto de cegueira torna-se contagioso. O primeiro cego passa a ser o agente 

transmissor do chamado ―mal-branco‖, como passa a ser nomeada a súbita cegueira. 

Então, as primeiras pessoas com quem ele teve contato foram as primeiras contaminadas 

com o ―mal-branco‖. O fato de a cegueira passar a ser contagiosa causa no leitor um 

estranhamento. Este estranhamento é passageiro, uma vez que o pacto ficcional fora 

estabelecido logo ao se iniciar a leitura da obra. Ainda sobre a ficção do realismo mágico 

Paulo Serra (2008, p. 25) afirma que:  

 
A ficção do realismo mágico distingue-se pela sua capacidade de 
impulsionar a escrita a transcender a mera representação e tomar a sua 
função de efabulação do real de forma muito mais convicta e arrojada, 
levando o leitor a explorar novos mundos em que ele crê, sem, de facto, 
acreditar.  
 

Os infectados foram logo postos em quarentena. Os personagens deslocam-se de 

uma cidade não identificada para um manicômio que parece estar totalmente fora do 

tempo e do espaço conhecidos. Esse deslocamento é sintomático de que acontecimentos 

estranhos irão ocorrer, o que de fato acontece. O local se transforma em um mundo de 

cego, onde as regras da sociedade são subvertidas e os próprios seres humanos regridem a 

um estado primitivo. Acerca disto, Paulo Serra (2008, p. 35) afirma: 

 
 A desconstrução temporal e a representação da ação em locais atópicos 
que parecem situar-se em nenhures (ou algures entre este mundo e o 
outro) são marcas importantes que comprovam essa ambiguidade 
estabelecida no realismo mágico.  
 
 

A população mundial foi infectada pela cegueira branca, exceto a mulher do 

médico. Em virtude se sua condição, ela era testemunha de cenas chocantes, como mostra 

o trecho abaixo, que descreve o estado que ficou o corpo do ladrão após ser assassinado 

por um soldado: 
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Era manhã, tinham trazido com grande esforço o cadáver para a cerca 
interior, puseram-no no chão, entre o lixo e as folhas mortas das árvores. 
Agora era preciso enterrá-lo. Só a mulher do médico sabia o estado 
em que se encontrava o morto, a cara e o crânio rebentados pela 
descarga, três buracos de balas no pescoço e na região do esterno. 
Também sabia que em todo o edifício não havia nada com que se 
pudesse abrir uma cova. (SARAMAGO, 1995, p. 83, grifos nossos). 
 

Em outro momento da narrativa a mulher do médico revela temer ser contaminada 

com a cegueira, tal qual aos outros que estavam na mesma camarata que ela. Para ela era só 

uma questão de tempo, por isso seu receio em abrir os olhos como mostra o trecho abaixo: 

 
Tenho de abrir os olhos, pensou a mulher do médico. Através das 
pálpebras fechadas, quando por várias vezes acordou durante a noite, 
percebera a mortiça claridade das lâmpadas que mal iluminavam a 
camarata, mas agora parecia-lhe notar uma diferença, uma outra presença 
luminosa, poderia ser o lusco-fusco da madrugada, poderia ser já o mar 
de leite a afogar-lhe os olhos. Disse a si mesma que ia contar até dez e 
que no fim da contagem descerraria as pálpebras, duas vezes o disse, 
duas vezes contou, duas vezes não as abriu. (SARAMAGO, 1995, p. 63).  
 
 

Após o tempo em quarentena, os cegos do manicômio conseguiram sair para as 

ruas. O caos imperava na cidade desconhecida.  Um espetáculo de morte e de sujeira os 

recepcionava. Milhares de pessoas sucumbiram, não só por conta da cegueira, mas pelos 

efeitos colaterais dela. A fome combinada com outras necessidades ajudou a proliferar 

doenças. Ocorreu a subversão da realidade. A ordem das coisas foi alterada, provocando o 

caos, como mostra a reflexão do médico no trecho abaixo: 

 
E agora, morremos também porque estamos cegos, quero dizer, 
morremos de tuberculose, de cegueira e de cancro, de cegueira e de 
tuberculose, de cegueira e de sida, de cegueira e de enfarte, as doenças 
poderão ser diferentes de pessoa para pessoa, mas o que 
verdadeiramente agora nos mata é a cegueira, Não somos imortais, não 
podemos escapar à morte, mas ao menos não devíamos ser cegos, disse a 
mulher do médico, Como, se esta cegueira é concreta e real, disse o 
médico, Não tenho certeza, disse a mulher, nem eu, disse a rapariga dos 
óculos escuros. (SARAMAGO, 1995, p. 282). 
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O uso do sobrenatural é uma estratégia discursiva comumente usada por escritores 

realistas mágicos para fazer crítica social. É uma estratégia discursiva que permite uma 

convivência harmoniosa entre o insólito, o fantástico e o real dentro dos limites da ficção. 

O fragmento abaixo mostra que apesar de os cegos estarem em uma situação extrema, 

ainda há espaço para comportamentos vis: 

 
Aproveitando-se do alvoroço, alguns dos cegos tinham-se escapulido 
com umas quantas caixas, as que conseguiam transportar, maneira 
evidentemente desleal de prevenir hipotéticas injustiças de distribuição. 
Os de boa-fé, que sempre os há por  mais que se lhes diga, protestaram, 
indignados, que assim não se podia viver. Se não podemos confiar uns 
nos outros, aonde é que vamos parar, perguntavam uns, retoricamente, 
ainda que cheios de razão, O que esses malandros estão a pedir é uma 
boa sova, ameaçavam outros, não era verdade que a tivessem pedido, 
mas todos entenderam o que aquele falar queria dizer, expressão, esta, 
levemente melhorada de um barbarismo que só espera ser perdoado pelo 
facto de vir tão a propósito. (SARAMAGO, 1995, p. 107). 
 

O evento insólito, a cegueira, está presente em toda a narrativa e não tem 

explicação. A função dele é subverter a realidade e mostrar como um evento desta natureza 

muda radicalmente a ordem das coisas. Como podemos perceber no trecho abaixo: 

 

Por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a 
razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que não cegámos, 
penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não 
vêem. (SARAMAGO, 1995, p. 310). 
 

Nas páginas de Ensaio sobre a cegueira o leitor se depara com cenas que lhe provocam 

sensações que passam do nojo ao horror, nas passagens onde narra a sujeira do manicômio 

e da cidade; do bizarro ao absurdo, com as passagens onde o comportamento do ser 

humano é comparado ao de um animal. O fragmento abaixo é um exemplo do horror e do 

absurdo da condição à qual estavam submetidos os novos cegos: 

 

Os contaminados defendiam a porta a soco e a pontapé, os cegos 
respondiam como podiam, não viam os adversários, mas sabiam donde 
lhes vinham as pancadas. No átrio não podiam caber duzentas pessoas, 
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nem nada que se parecesse, por isso não tardou muito que a porta que 
dava para a cerca, apesar de bastante larga, ficasse completamente 
entupida, como se a obstruísse um rolhão, nem para trás nem para 
diante, os que estavam dentro, comprimidos, espalmados, tentavam 
proteger-se escoicinhando, dando cotoveladas nos vizinhos que os 
sufocavam, ouvia-se gritos, crianças cegas que choravam, mulheres cegas 
que desmaiavam, enquanto os muitos que não tinham conseguido entrar 
empurravam cada vez mais, atemorizados pelos berros dos soldados, que 
não entendiam por que estavam aqueles idiotas ainda ali. Um momento 
terrível foi quando se produziu um refluxo violento da gente que 
forcejava por livar-se da confusão, do perigo iminente de esmagamento 
[...]. (SARAMAGO, 1995, p. 114).  
 

           O súbito aparecimento do velho da venda preta na primeira camarata realça 

a atmosfera insólita, pois ele era o único dos pacientes do médico daquele fatídico dia em 

que o primeiro cego apareceu que estava faltando cegar. O tom no qual o reencontro é 

narrado, como evidencia o fragmento abaixo, reforça a falta de explicação para o 

reencontro que seria improvavél em uma situação caótica como aquela:  

 

Por um feliz acaso, obviamente prometedor de consequências no futuro, 
havia uma cama, a única, vá-se lá saber por que teria ela sobrevivido, por 
assim dizer, à invasão, naquela cama tinha o ladrão de automóveis 
sofrido indizíveis dores, talvez por isso lhe tenha ficado uma aura de 
sofrimento que fez afastar a gente. São disposições do destino, mistérios 
arcanos, guardado está o bocado, e este acaso não foi o primeiro, longe 
disso, basta reparar que a camarata vieram ter todos os pacientes da vista 
que se encontravam no consultório quando o primeiro cego lá apareceu, 
então ainda se pensava que daí não passaria. (SARAMAGO, 1995, p. 
119). 

 

O insólito aparece na narrativa para distender o verossímil. A intenção é introduzir 

o leitor a um mundo que antes estava coberto por um véu. Com a irrupção do 

sobrenatural, a realidade é subvertida, instalando-se imediatamente a naturalidade do 

evento, por isso o fenômeno não pode ser explicado. Serra (2008 apud FARIS, 1995, p. 35) 

em relação à intervenção do evento insólito afirma: 

 

A intervenção do maravilhoso, como algo prodigioso e de sobrenatural 
que intervém no real, originando situações que não são empiricamente 
explicáveis. Será também de acentuar que, na maioria dos casos, o 
maravilhoso é aceite, levando-nos a entrar num mundo próximo dos 
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contos de fadas, em que a ordem do real é subvertida, onde o 
sobrenatural convive harmoniosamente com o natural [...]. 
 

O insólito permeia a literatura fantástica, a saber os gêneros fantástico, maravilhoso 

e estranho, mas também se manifesta em obras de literatura em geral. Ele também é um 

dos temas do realismo mágico. O que o torna especial é como ele é empregado e que 

função ele desempenha em cada narrativa.  

 

CONCLUSÃO 

 

A presença do realismo mágico na obra de José Saramago, bem como na de outros 

autores europeus, mostra que uma tendência que surgiu na periferia como forma de 

resistência aos regimes de repressão dos países de origem, pode servir também para 

propósitos de subversão da realidade e crítica social. 

Em Ensaio sobre a cegueira, a cegueira é um evento marcadamente insólito. Aparece e 

some de repente deixando os personagens e os leitores sem explicação alguma. A função 

dela na obra é a de ser o objeto que causará a subversão da realidade. A sua finalidade é 

fazer uma crítica social.  

Portanto, concluímos que o uso de elementos insólitos na obra em estudo é uma 

estratégia discursiva característica das narrativas do realismo mágico, cujas obras são 

engajadas com o social e o político, mas que também tem como finalidade provocar 

estranhamento no leitor e por em evidência um novo modo narrativo. 
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JOÃO PAULO BORGES COELHO:  
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ROMANCES 

 
 

Susana Ramos Ventura1 
 
 
 
 

Este ensaio constitui parte da pesquisa “Histórias em diálogo: estudo 

comparado entre os romances História do cerco de Lisboa, de José Saramago e As duas sombras 

do rio, de João Paulo Borges Coelho”, financiada pela FAPESP. Procuramos aqui tecer 

considerações sobre o conjunto de romances publicados por João Paulo Borges Coelho e 

propomos uma chave de entrada ao universo do autor pela análise das epígrafes a três dos 

romances, que perspectivam as obras e apontam para a tendência do autor a estabelecer 

diálogo com a herança literária europeia.  

Parece-nos que existe nos romances de João Paulo Borges Coelho um 

movimento no sentido de abordar trajetórias humanas vivenciadas em Moçambique e 

sempre ligadas a um quadro social bastante preciso em que, via de regra, aspectos 

históricos e antropológicos aparecem com destaque. O resultado dessa imbricação é uma 

ficção densa e bem construída que, ao mesmo tempo, realiza um painel da sociedade 

moçambicana – como grande parte da ficção contemporânea daquele país – sem, no 

entanto, no caso de Borges Coelho, recair em tendências folclorizantes ou ufanistas. 

Quando do lançamento do romance Campo de trânsito em 2007, a professora Fátima 

Mendonça (da Universidade Eduardo Mondlane) chamava nossa atenção em seu texto de 

apresentação à obra, “Ovídio e Kafka nas margens do Lúrio”, para o fato de estarmos, 

                                                 
1 Pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo em projeto financiado pela FAPESP. 
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nessa e nas obras anteriores de Borges Coelho, diante de “uma expressão linguística de 

cristalina limpidez, avessa a exibições exóticas” (MENDONÇA, 2007, p. 1) e caracterizada 

“pela sua ordenação ática, reduzida à expressão do essencial, substância pura quase, que se 

pode dizer clássica em todos os sentidos” (MENDONÇA, 2007, p. 1). Nesse aspecto - que 

também vimos salientando em nossas análises das obras do autor - Borges Coelho realiza 

um trabalho de forte marca individual, sem concessão a neologismos ou aportes da variante 

moçambicana do português. A manutenção de uma expressão límpida realizada em 

português padrão que a professora Fátima Mendonça definiu com tão acertados adjetivos  

coloca o autor na linha da universalidade usufruída plenamente pelas literaturas europeias e 

norteamericanas, às quais mercado e público leitor não demandam peculiaridade local, 

como costuma acontecer com as literaturas produzidas nas ex-colônias dos países 

participantes da antiga ordem colonial. 

O “território” dos romances de Borges Coelho costuma ser claramente 

identificável como Moçambique e o tempo enfocado neles tem ênfase na 

contemporaneidade. Porém, aqui se trata do que vimos chamando de “contemporaneidade 

alargada”, uma vez que analepses retomam todo o período de ocupação mais efetiva dos 

portugueses, a partir da última década do século XIX (notadamente em As visitas do dr. 

Valdez) e períodos anteriores (como em alguns dos contos e também em As duas sombras do 

rio, que refere claramente o período de 1729 a 1820 e episódios de lutas ocorridas em 1866, 

1888; além da descrição da linhagem de uma família de exploradores portugueses que 

remonta a 1750). O período da Primeira Guerra Mundial é retratado em O olho de Hertzog, 

de 2010, e o período imediatamente subsequente à Independência de Moçambique, em 

1975, está no cerne da narrativa de Crónica da rua 513.2, de 2006. Campo de trânsito, de 2007, 
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é uma narrativa marcadamente alegórica e uma datação em termos históricos não seria 

aconselhável nesse caso. 

O trabalho com a História operado por João Paulo Borges Coelho em seus 

romances merece atenção especial, uma vez que o autor elabora o que vimos chamando de 

“discurso para-histórico”, numa tentativa de, ao mesmo tempo, colaborar com a fixação da 

História recente de Moçambique - pela construção de um texto com forte adesão ao 

discurso histórico - e trabalhar com a humanidade inerente à ficção. Subjaz da leitura de 

seus textos a impressão de que seu autor tem a consciência de estar contando episódios da 

História de seu país pela primeira vez em ficção. Como bom exemplo temos o que sobre a 

gênese do primeiro romance publicado, As duas sombras do rio, Borges Coelho revelou em 

“conversa” com Michel Laban e Ana Mafalda Leite:  

 

[...] esse romance começou como notas de trabalho, notas de trabalho 
numa região muito remota. Visitei-a diversas vezes, no pós-guerra civil, 
anotando pequenas histórias. Nunca me passou pela cabeça escrever um 
romance. Mas depois comecei a ligar essas histórias, talvez por achar que 
ninguém mais as fosse ligar, elas eram tão dispersas, e foi assim que 
nasceu o livro, não de um plano, mas de diversas pequenas histórias que 
se começaram a ligar umas às outras. E para as ligar foi preciso 
assassinar, raptar e fazer desaparecer algumas personagens e, ao mesmo 
tempo, com uma vara mágica, fazer surgir outras. (LABAN, 2009, p. 
264-265). 

 

 As palavras do autor mostram como, em sua concepção, o trabalho com a 

ficção está em estreita ligação com o da tomada de notas para o trabalho de historiador. 

Interessante é notar como ele diz que teve de “fazer desaparecer algumas personagens”, 

como se a realidade já apresentasse personagens “prontas”, sendo essa “percepção”  uma 

tendência que notamos também em entrevista que realizamos com a escritora 

moçambicana Paulina Chiziane, que, com um projeto de escrita muito distinto afirma o 
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mesmo que Borges Coelho no trecho destacado acima: que as personagens estão prontas e 

que o papel da romancista estaria fortemente relacionado ao de selecionar o que contar. 

Quanto ao trabalho de João Paulo Borges Coelho, ainda na mesma “conversa” com Michel 

Laban e Ana Mafalda Leite, o autor afirmou achar óbvio que sua escrita seja atravessada 

pela História (e, acrescentou, “até mais pela Geografia”), e que da História venham algumas 

características do estilo narrativo. Porém, afirmou que a seu ver, as relações com a História 

se restringem a isso. Ousamos discordar, uma vez que, mais do que atravessada pela 

História e pela linguagem comum entre historiadores e escritores de ficção, parece-nos que 

a obra de João Paulo Borges Coelho venha se inscrevendo como aquilo um “discurso de 

suplência” em relação ao discurso histórico, circunstância partilhada com a de alguns 

outros escritores africanos de língua portuguesa na contemporaneidade, notadamente o 

angolano Pepetela. 

 Propomos, agora, uma abordagem do paratexto representado pelas epígrafes dos 

romances publicados até o final de 2011. Do conjunto composto por As duas sombras do rio, 

As visitas do dr. Valdez, Crónica da rua 513.2, Campo de trânsito e O olho de Hertzog, três deles 

são precedidos por epígrafes.  

          A primeira delas, colocada antes da narrativa de As visitas do dr. Valdez, é um verso de 

Pérsio em Sátiras, afirmando que “Nada foi tirado do nada”. A segunda, aposta antes de 

Crónica da rua 513.2, é uma longa citação retirada do alentado romance O homem sem 

qualidades de Robert Musil, onde se contrapõe a atividade heroica ao prosaísmo da vida 

cotidiana de um burguês. Nela se afirma que, na soma social e possibilidade de serem 

somados, os pequenos atos da vida cotidiana são superiores em energia, fazendo parecer 

irrisória a atividade heróica. Finalmente, em O olho de Hertzog, duas epígrafes precedem a 

narrativa: a primeira retirada de Austerlitz de W. G. Sebald, cogita a possibilidade de 
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existência de tempos simultâneos – uma inquietação humana que tem permeado sobretudo 

a literatura de cunho fantástico e a segunda, de As cidades invisíveis, de Ítalo Calvino, 

descreve uma cidade a qual o viajante adentra por  ruas cheias de letreiros, fazendo com 

que o olhar percorra ruas que são como páginas escritas. 

 Essa proposta de entrada na obra de Borges Coelho faz sobressair um dado que 

seus leitores frequentes têm como auferir: que o diálogo proposto por Borges Coelho tem 

como principal interlocutora a literatura ocidental europeia (que tem suas origens no 

mundo greco-romano). E como contraponto, algo não detectável por essa via de leitura, 

mas que merece ser mencionado nesse momento: a obra de escritores sulafricanos, 

notadamente a construída por J. M. Coetzee. 

 Para iluminar a proposta de chave de leitura pelas epígrafes, é necessário citarmos 

aqui o capítulo “Que África escreve o escritor africano?” do romance Elizabeth Costello, de J. 

M. Coetzee, publicado pela primeira vez em 2003. No mencionado capítulo, a questão 

central é exatamente o enunciado por seu título: qual África escreve o escritor africano e, 

além disso, para qual público ele escreve sua obra. Consciente de que a maior parte do 

público-leitor de literatura produzida na África está fora dela, as personagens deste capítulo 

de Elizabeth Costello realizam uma série de perguntas sem resposta, mas que são também 

essenciais aos que produzem/lêem/criticam/ ensinam as literaturas africanas de língua 

portuguesa. Indicação de leitura que nos foi feita por Borges Coelho quando conversamos 

com ele no início dessa pesquisa sobre sua obra, Elizabeth Costello, sobretudo no capítulo 

mencionado, apresenta questionamentos que a obra de Borges Coelho aborda e para os 

quais aparentemente propõe respostas. 

As epígrafes aos romances de Borges Coelho nos permitem ver o modo como o 

escritor moçambicano vem enfatizando em sua obra um diálogo bem mais intenso com a 
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literatura ocidental europeia do que com a literatura moçambicana ou com as literaturas 

africanas de língua portuguesa tomadas em sentido amplo.  

A epígrafe a As visitas do dr. Valdez traz uma reflexão prévia via o aforismo de 

Pérsio, que está na base da filosofia de Lucrécio e de Epicuro: “nada foi criado do nada” 

aponta para o princípio metafísico da existência desde tempos imemoriais. A narrativa de 

As visitas do dr. Valdez, dessa maneira, é emoldurada a partir da epígrafe numa perspectiva 

de que nada é novo, mesmo o que parece sê-lo. Na construção do romance, que intercala 

momentos históricos distintos da História de Moçambique, o pensamento emanado da 

epígrafe dá dimensionamento filosófico para a jornada daquele grupo de seres humanos 

que, ao longo da História, se posiciona diante tanto da vida diária quanto de questões 

políticas e sociais amplas. 

Crónica da rua 513.2, uma narrativa construída a partir da observação de um grupo 

de personagens que habita as várias casas de uma rua na capital de Moçambique. O grupo 

muda rapidamente, acompanhando dois momentos históricos distintos e justapostos: 

imediatamente antes e depois da Independência do país. O acompanhamento do grupo de 

personagens ecoa a epígrafe que, tomada de Musil, coloca de antemão a teoria de que o 

foco ali é o grupo em sua movência e não as individualidades. O heroísmo - questionado 

no trecho de Musil e visto como ato isolado e de ilusórios efeitos perante o movimento 

maior causado pelo grupo não-heroico de burgueses que, em seu cotidiano trazem maior 

volume de energia - realmente não tem lugar na narrativa. A própria escolha do título 

indica que a crônica é sobretudo da rua, da cidade,  e não dos seres individuais que ali 

habitam e que passam enquanto a estrutura maior permanece. 

Por fim, o premiado romance O olho de Hertzog, tem com ambas as epígrafes uma 

relação de grande proximidade construtiva. Com relação à primeira delas, a possibilidade de 
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tempos ocorrendo em simultâneo pode constituir-se num produtivo diálogo para o leitor 

que, a partir do acompanhamento do fluxo de consciência do protagonista dividido entre o 

passado e presente num cotidiano de guerra, se vê diante   do questionamento do peso das 

decisões de cada indivíduo sobre si mesmo, sobre o grupo e sobre a coletividade. Já a 

epígrafe de Ítalo Calvino aparece refletida na opção de, durante a narrativa, reproduzir para 

o leitor, sempre em itálico, letreiros possivelmente reais ou certamente imaginários 

encontrados pelo protagonista na cidade de Maputo na década de 1910.  

Presentes desde o início da narrativa, os letreiros estão, quase até o final dela, mais 

próximos de uma realidade possível, como no trecho seguinte: “As pessoas passam 

apressadas; os eléctricos, vagarosos, tilintam. À vozearia junta-se o som ritmado dos 

calceteiros malhando nos passeios. Oriental Kiosk, Bebidas espirituosas e sorvetes, Servem-se refeições 

para fora. Cheiros fortes e desconhecidos sobrevoam a praça;” (COELHO, 2010, p. 19). 

Quase ao final da narrativa, refletindo parcialmente a perplexidade do protagonista, os 

letreiros deixam de “aderir” a uma realidade possível, até chegarem finalmente ao que se 

coloca sobre uma “porta incongruente” e que diz: “A.O. Salazar; Contabilista, espírito de 

Missão, soma-se e diminui-se com grande segurança, Nesta casa encontram as família e empresas as 

respostas para os seus problemas,[...]” (COELHO, 2010, p. 438). 

Dessa maneira, ambas as epígrafes são trabalhadas tematicamente pelo autor, que 

mescla temporalidades e letreiros inventados de cidades imaginadas para falar sobre a 

particularidade da situação moçambicana enlaçada pelo contexto europeu da Primeira 

Guerra. A perplexidade do protagonista diante de uma realidade mutante e de difícil 

apreensão é assim reforçada na narrativa pelos ecos das epígrafes que sugerem um mundo 

mutante. 
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A opção adotada por Borges Coelho na escolha de epígrafes reforça nossa 

impressão de leitura (e que vem sendo construída pela leitura das obras do autor tão logo 

elas são publicadas): parece existir uma tendência a estabelecer diálogo com a herança 

literária europeia e reinvindicar um estatuto de universalidade para seus romances.   
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...mais vejo-lhi capelo d'Ultramar... (B 1584 / V 1116).  

O «ultramar» na poesia galego-portuguesa 

 

Maria Ana Ramos 

Universität Zürich 

 

1. A viagem 

No âmbito da temática, eleita para este congresso, Viagens pela nossa terra: entre lugares 

e fronteiras, entre continentes e culturas, podíamos interrogar-nos sobre a pertinência de incluir a 

tradição textualreferente à lírica galego-portuguesa na medida em que, à primeira vista, este 

período literário se caraterizaria por uma produção e recepção em ambientes «fechados», 

praticamente circunscritos às cortes régias e senhoriais ibéricas.  

No entanto, ao ler os subtemas propostos para este encontro, não é possível deixar 

de ser interpelado pela forte presença do motivo «viagem» na poesia lírica galego-

portuguesa. Se pensarmos na itinerância das cortes medievais, se pensarmos nos atributos 

concedidos à paisagem em numerosas cantigas d’amigo, se pensarmos na construção literária 

como fruto de contactos e de intertextualidade com o ambiente galo-românico, se 

pensarmos, enfim, na «porosidade» das fronteiras medievais, não é concebível não ser 

impelido à percepção do conteúdo de algumas das cantigas galego-portuguesas. Em tom 

confrontativo, a releitura não deixará a cada instante de remover estratos textuais, que se 

propiciam à valorização do diálogo com o espaço e com o lugar (bastaria pensar no mar em 

algumascantigas d’amigo1), com a verdade histórica e a autenticidade da ficção (cantigas de amor 

que, contrariando um dos dogmas corteses, não deixam de invocar o nome da dama, como, 

por exemplo,com os trovadores Pero Garcia Burgalês ou Roy Queymado2) e, por fim, o 

revisitar as cantigas nesta perspetiva não deixará sobretudo de pôr em evidência aquelas que 

mais diretamente se relacionam com a «viagem» ou com as «fronteiras». 

                                                           
1 Entre os numerosos estudos, dedicados à presença do mar na lírica galego-portuguesa, leiam-se os ensaios 
«Coita do mar, coita de amor» (Brea 2008), «Da un mare all‟altro» (Larson 2010) e o volume dedicado ao Mar 
nas Cantigas, em particular o estudo «Altri mari nelle Cantigas de Santa Maria: testi ed immagini» (Bertolucci 
1999).  
2Pero Garcia Burgalês evoca, mais de uma vez, os nomes de <Joana>, <Sancha> e <Maria> (A 89 / B 193; 
A 104 / B 212; A 105 / B 213; A 106 / B 214/B 215). Roy Queymado nomeia em duas composições a 
«dona» <Guiomar Afonso Gata> (A 142 / B 263) ou <Guiomar Afonso> (A 143 / B 264). Adopto as siglas 
A para o Cancioneiro da Ajuda, B para o Cancioneiro Colocci-Brancuti (Cancioneiro da Biblioteca Nacinal)e V 
(Cancioneiro da Vaticana) de acordo com a convenção instituída por G. Tavani no seu Repertorio (1967).  
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No âmbito do «deslocamento», os apelos poéticos à mobilização nas expedições 

militares e religiosas, conduzidas principalmente por nobres cristãos no quadro da 

Reconquista ibérica e nas cruzadas orientais, impõem a reflexão entre a «história» e «ficção» 

(canções historicamente documentadas), mas sublinham também a «tensão» (o medo de 

«partir»), que propiciará a realização da «viagem fictícia», efetuada pelo «falso peregrino».Os 

textos galego-portugueses, que incentivam à campanha religiosa-militar, ou aquelesque 

criticam quem não se alista, ou ainda os que fingem empenhar-se, devem ser submetidos à 

luz da ponderação sobre este tipo de «viagem». Por outras palavras, como foi 

contempladono texto trovadoresco medieval o ato de partir «religioso» de um lugar para 

outro, relativamente distante, e o resultado desse ato3. 

 

2. A viagem religiosa no ambiente galo-românico 

A canção de cruzadana perspetiva galo-românica constitui a melhor representação 

para ilustrar esta questão. Compostaem aparência para encorajar os cristãos a participar em 

campanhas tanto no Oriente com o objetivo de recuperar Jerusalém, ou como atuar contra 

a invasão islâmica da Península Ibérica, acanção de cruzadamostrará como é possível observar 

as interdependências entre este tipo de composição e o seu contexto extra-literário. Como é 

previsível, a canção de cruzada difere de outros géneros líricos, referindo-se a uma 

realidademais ou menos indefinida, que circula entre certa realidade histórica e o quadro 

literário da fin’amor. A forma mais evidente concentra-se no próprio apelo militante à 

cruzada (Aufrufslied4), onde as relações entre texto e contexto são mais patentes e onde a 

propaganda ao «chamamento» pode abranger fórmulas do sermão5. 

                                                           
3Os perigos, envolvidos pelo obstáculo do mar, são enunciados por Pay Gomez Charinho na cantiga Quantos 
hoj'andam eno mar aqui (A 251), onde a coita de amor está associada à tormenta marítima (vv. 19-20, por maior 
coita a que faz perder / coita do mar, que faz muitos morrer). Também Gonçal‟Eanes do Vinhal na cantiga, Pero 
d'Ambroa, sempr’oí cantar, sublinha o medo do mar endereçando-se a Pero d‟Ambroa, ou ainda o conhecido 
canto de Alfonso X, Non me posso pagar tanto, onde o medo do mar é sublimado em relação à estabilidade da 
terra (Brea 1996). Também na poesia provençal o temor ao mar e à travessia é evocado por Folquet de 
Marselha, ou por Sordel (Riquer 1991: 117). 
4Nos estudos referentes às cruzadas medievais, tem sido notada a influência na lírica do modo discursivo, que 
era adoptado no sermão, sobretudo na Aufrufslied, quer dizer na canção de chamamento, na canção de apelo.  
5O encorajamento à partida de peregrinos está praticamente datado desde a primeira cruzada (1096-1099). G. 
Paris na Littérature française au moyen âge considerava: «Déjà lors de la première croisade, nous savons que par 
toute l'Europe on chantait une chanson d'origine française, qui, à cause de son refrain, s'appelait la chanson 
d'outrée (outrée resta le cri de marche et de guerre des pélerins» (Paris 1914, § 124: 197-198). Baseava-se este 
prognóstico no cronista Landulf de Saint-Paul, que mencionava este canto ‘en avant’, sem que, hoje, se 
conheça exatamente o tipo de forma. Esta indicação de G. Paris é também retomada por J. Bédier no seu 
estudo sobre as Chansons de croisade (1909: XIII-XVI). Bédier-Aubry classificaram as vinte e nove canções de 
cruzada de acordo com a plausível cronologia entre 1147, data da II Cruzada, e 1248, data da VII Cruzada. 
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A canção anónima,a mais antiga, que nos foi transmitida por um manuscrito da 

segunda metade do século XII, Chevalier, mult estes guariz, datável à volta de 1146, é a única 

em língua d‟oïl, que se encontra ligada ao âmbito da II cruzada (1146-1149). O cavaleiro 

dirige-se aos seus pares instigando-os à partida, em um verdadeiro excitatorium, após a 

ocupação de Edessa em 1144. Releiam-se os vv. 15-16, Les mustiers ars e desertez: / Deus n’i est 

mais sacrifiez (As igrejas estão queimadas e abandonadas; já não se celebra o sacrifício de Deus)(Bédier 

1909: 3-16)6. L. Rossi, na sua recente edição de Cercamon, aproxima-a da canção, Puois 

nostre temps comens’a brunezir (o tempo começa a ensombrear...).No v. 43, Ara.s pot hom lavar et 

esclarzir (agora cada um pode purificar-se e depurar-se) é bem claraa concepção da purgação, 

legitimada pela cruzada,posta em evidência através dos apelos papais, como Urbano II no 

concílio de Clermont (Rossi 2009: 93-96; 170-175)7. A bula Quantum Praedecessores, expedida 

por Eugénio III, papa de 1145 a 1153, datada logo de dezembro de 1145, é endereçada, em 

particular ao rei Louis VII de França na sequência da perda do condado de Edessa. Neste 

período e de idêntica forma, S. Bernardo de Claraval pregava a favor da nova cruzada (II 

Cruzada entre 1147 e 1149), que deveria ser coordenada por franceses, com Louis VII, e 

acabará por envolver também, em outro plano, os alemães com Konrad III (1093-1152)8.  

Também no âmbito provençal, Marcabru, o poeta gascão (1110-1150)evocará a 

purificação pela água, exaltando a cruzada à Península Ibérica, que “lavará” os pecados na 

canção,Pax in nomine Domini, com o conhecidoVers del Lavador,datável de 11499. Aincitação 

à partidaé sublinhada pela comparência de <lavador> e<lavar>, que, tal como a água do 

baptismo, absolverá os pecados dos cristãos, que lutarão contra os muçulmanos. Podemos 

recordar esta imagem, que liberta das máculas morais,através da prática ritual 

da«lavagem»,evocada nos vv. 5-7: Lo seignorius celestiaus, / Probet de nos, un lavador, / C’anc, fors 

                                                           
6Podem também consultar-se a notícia e edição desta cantiga no estudo de S. Guida (1992: 44-51). 
7OConcílio de Clermont-Ferrand com o Papa Urbano II predicará a primeira cruzada em novembro de 1095 
e entre as decisões tomadas, sobressai a concessão à indulgência a todos aqueles que se deslocarem ao 
Oriente, prometendo a salvação aos que morrerem em combate contra os pagãos. Um quadro sinóptico 
sobre a produção textual associada a este movimento é traçado por C. Domínguez (2002: 160). 
8O único testemunho textual, que nos resta da I Cruzada, pregada em 1146 por Bernard de Clairvaux e 
conduzida por Louis VII e Konrad III, é o texto anónimo, Chevalier, mult estes guariz com um refran com 
caraterísticas formais, que têm sido interpretados quase como populares: Ki ore irat od Loovis / Ja mar d’enfern 
avrat pouur / Char s’alme en iert en pareïs / Od les angles nostre Segnor (Quem for com Luís nunca terá medo do inferno, 
porque a sua alma estará no paraíso com os anjos de nosso Senhor) (Guida 1992: 44-51). 
9A bem conhecida composição, que evoca o declínio cristão no Oriente, procura novo estímulo com a 
Reconquista na Península Ibérica. Inúmeras vezes selecionada nas antologias, dedicadas à poesia dos 
troubadors, a repercussão poética é manifesta na própria produção provençal com a alusão de Guillem Magret 
(1196-1213) ao Vers del Lavador, como exemplo de excelência compositiva na canção,No valon re coblas ni 
arrazos,dedicada à decadência poética no v. 9, meilz non fera pel Vers del Lavador (...não faria melhor com o Verso 
do Lavador...) (Riquer 1975, II: 924; Guida 1992: 284-285; 290-295; Roncaglia 1950). 
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outramar, no.n fo taus (o senhor celestialdeu-nos, perto de nós, um lavador,como nunca houve outro 

semelhante). A expiação é louvada também nos vv. 10-12, Lavar de ser e de mati / Nos deuriam, 

segon razo(Deveríamos lavar-nos, à noite e de manhã, como é normal...)10. 

Marcabru,já em outra canção,A la fontana del vergier,com caraterísticas próximas da 

pastorela, põe em cena uma donzela, que se lamenta, porque o amigo partiu para a cruzada, 

maldizendo o próprio rei Louis VII de França, promotor da expedição, na estrofe IV nos 

vv. 22-26, Ab vos s’en vai lo mieus amicx / lo belhs e-l gens e-l pros e.l ricx / Sai m’en reman lo grans 

destricx, / lo deziriers soven e-l plors... / Ai! Mala fos reis Lozoicx... (Convosco parte meu amigo, o 

fermoso, o gentil, o elegante, o nobre. Aqui, fica-me a triteza, o contínuo desejar e as lágrimas...Maldito seja 

rei Luís...). Não é surpreendenteque Marcabru eleve a luta contra os pagãos ao amor, 

concedendo-lhe valor moral e apelando naturalmente à fidelidade feminina na ausência do 

amado11. 

Ainda em Emperaire, per mi mezeis, Marcabruincentiva os cavaleiros da corte de 

Alfonso VII de Castela (1105?-1157) e o rei de França a lutar contra os muçulmanos na 

Península Ibérica (entre 1140-1145, ou mesmo 1137-1138). Recordem-se os vv. 13-18 na 

III estrofe, Mas en cels de lai es romas / Ad ops d’Espaigna e del Vas / En devetz ben l’afan sofrir / 

E.ls Sarrazis tornar atras / e d’aut orguoill far venir bas / E Dieus er ab vos al fenir (Já que aqueles de 

lá não se cuidam com o interesse da Espanha e do Santo Sepulcro, deveis suportar os inconvenientes e lutar 

contra os sarracenos e humilhar o seu alto orgulho e Deus estará convosco até ao final)12. 

O apelo redobrará na III cruzada (1189-1192), seguindo o princípio da bula Quantum 

praedecessores de Eugénio III (1145) ea Cruzada dos Reis (Frederico Barba Ruiva, pela 

Alemanha, Filipe Augusto pela França, Ricardo Coração de Leão pela Inglaterra),organizar-

se-á como consequência à vontade,agora emitida pelo Papa Gregório VIII, Audita tremendi 

(Audita tremendi severitate judicii, quod super terram Jerusalem divina manus exercuit...Ouvindo o terrível 

e severo juízo que golpeou a terra de Jerusalém…), promulgada a 29 de outubro em 1187, após a 

tomada de Jerusalém pelo sultão Saladino nesse mesmo ano13. 

                                                           
10Sobre o lavador em Marcabru, podem consultar-se as opiniões de Riquer (1975, I: 206-210), de Harvey 
(1986) e a edição de Gaunt-Harvey-Paterson (2000: 35, 434). 
11As alusões estão bem provavelmente relacionadas com a II Cruzada (1147-1149) e a canção deve ter sido 
composta à volta de 1147. Cf. a edição do texto em Gaunt-Harvey-Paterson (2000: 1, 40). 
12Sobre este assunto, cf. a recente opinião de L. Rossi, publicada na sua edição de Cercamon (2009: 93-96; 
170-175; 237-241). Ver também Riquer (1975, I: 199-202); Gaunt-Harvey-Paterson (2000: 22, 308), e a sobre 
a data de composição (inverno 1137-1138), deve consultar-se o parecer emitido por Harvey (1999).  
13Relembremos a este propósito que o papa Alexandre III (1159-1181) considerava que só quem tivesse 
lutado em Terra Santa, pelo menos dois anos, merecia a plena indulgência. A associação da cruzada à 
peregrinação torna-se cada vez mais patente (Bédier 1909). 
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Em âmbito provençal, Gavaudanna composição Senhors, per los nostres peccatz(à volta 

de1196-1197), na sequência da derrota de Alfonso VIII (1155-1214) na batalha de Alarcos 

(1195), procura incentivar os cristãos à participação na luta contra os muçulmanos em 

Espanha, mostrando-lhes os desígnios de Cristo nos vv. 37-40, Jhezus Cristz, que.ns a 

prezicatz / Per que fos bona nostra fis, / Nos demostra qu’es dregz camis(Jesus Cristo que nos predicou 

que para o nosso final fosse bom, ensina-nos que este é o bom caminho...)14. 

Também Folquet de Marseilla na canção, Hueimais no.y conosc razo, encorajamais uma 

vez a campanha militar contra os muçulmanos na Península Ibérica, provavelmente 

também na sequência da derrota cristã na mesma Batalha de Alarcos. Procura assimexortar 

Alfonso II de Aragão (1154-1196) a empreender novos esforços para servir Deus, como o 

reporta explicitamente nosvv. 1-3, Hueimais no.y conosc razo / ab que nos puscam cobrir / Si ja 

Dieu volem servir (De agora em diante não conheço nenhuma razão que nos possa desculpar, se quisermos 

servir Deus...)15.  

Os próprios velhos, ou os doentes, não devem hesitar em entregar o seu dinheiro 

aos que partem para combater o pagão. Assim o preconiza Peirol Pons de Capduelh (Pons 

de Capdoill), Ar nos sia capdelhs e garentia, nos vv. 46-49, Toz hom, cui fai veleis' o malautia / 

Remaner chai, deu donar son argen / A cels q’iran; qe ben fai, qui envia, / Sol no.n remaingna per cor 

recregen (Qualquer homem que envelhece ou adoece, deve dar o seu dinheiro aos que partem; comportam-se 

bem os que ajudam a expedição)16. 

A exemplificação provençal com a incitação às campanhas militares no Oriente são 

ainda enunciadasem vários textos, que estimulamdiretamente a partida para a cruzada, 

comprovando este empenho com a decadência do cristianismo. A título de exemplo, 

recorde-se a canção deGaucelm Faidit,Ara nos sia guitz (maio de 1190, 1202), composta 

quando o trovador se preparava para uma expediçãoao Oriente com o estatuto de cruzado. 

Pode ainda reler-se a este propósito a composição de Peire Vidal,Baro, Jezu qu'en crotz fo mes, 

motivando a partida para o Orientee acusando os soberanos do Ocidente, sobretudo 

                                                           
14Riquer (1975, II: 1049-1052).  
15Cf. também o estudo de S. Guida sobre as canções de cruzada (Guida 1992: 296-297; 297-302). Pode 
consultar-se também a edição de Riquer (1975, I: 599-603) e a divulgativa de P. Squillacioti, acompanhada, no 
entanto, da recensão de F. Zinnelli (2003). 
16Não é fácil datar este texto do trovador, originário de Saint Julien-Chapteuil, com base em elementos 
internos. Além de convocar para a cruzada no Oriente, não menciona qualquer outro facto que permita 
melhor localização (Riquer, 1975, III: 1261; Guida 1992: 224-225; 226-229).  
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Philippe Auguste de França (1165-1223), pela falta de empenho,escrita entre agosto de 

1201 e setembro de 1202 durante a preparação da IV Cruzada (1202-1204)17. 

Emlíngua d‟oïl, a canção, Ahi! amours, con duredepartie,do trovador e cruzado Conon 

de Béthune (1150?-1219/ 1220), que participa na III cruzada (1189-1192), obterá grande 

sucesso, se pensarmos na ampla tradição manuscrita deste texto, acompanhadoainda em 

vários casos de notação musical (Wallensköld 1921). A composição focalizarealmente a 

separação entre os amantes e a expedição militar-religiosa. O motivo é logo prenunciado 

nos versos inciais, vv. 1-3, Ahi! amours, con dure departie / Me convendra faire de la meillour / Qui 

onques fust amee ne servie (Amor, como será duro separar-me da melhor dama...), ou nos vv. 15-16, U 

on conquiert Paradis et honour / Et pris et los et l'amour de s'amie (Onde se conquistam o Paraíso e a 

honra, o prestígio, a glória e o amor da própria dona).E a justificação não poderá ser mais clara do 

que aquela que se lê na IV estrofe (vv. 25-32): Touz li clergiez et li home d'aage / Qui en ausmone 

et en bienfais manront, / Partiront tuit a cest pelerinage,/Et les dames qui chastement vivront,/ Et leauté 

portent ces qui iront;/ Et s'eles font par mal conseill folage,/ Arecreanz et mauvais le feront,/Quar tuit li 

bon iront en cest voiage(Todos os clérigos e os idosos que se manterão em caridade, partirão nesta 

peregrinação e as damas viverão castamente, conservando lealdade aos que partem; e se cometerem alguma 

loucura será só com os cobardes e perversos, porque os bons partirão todos para esta viagem) (Guida 1992: 

54-57). 

Podem, assim, considerar-se estas composições como efetivosAufrufslied, 

presumindo sobretudoa legitimidadedada à partida do cruzado,que tem de abandonar a 

amada. Esta composição, Ahi amours con dure departie, em língua d’oïl, apresenta particular 

interesse para a lírica galego-portuguesa, quando constatamos que a mais antiga 

cantiga,com data plausível nos finais do século XII, se serviu deste modelo métrico.A 

estrutura foi realmente adoptada pelosirventês políticodirigido contra o rei de Navarra por 

Johan Sóarez de Pavha, Ora faz ost’o senhor de Navarra (B 1330bis / V 937)18. 

                                                           
17Riquer (1975, II: 774-777; 903-906). Mouzat admite duas versões para a composição de Gaucelm Faidit, a 
primeira delas composta em princípios de 1190 (Mouzat 1965: 55, 460; 57bis, 485). Também D. S. Avalle 
propõe para a canção de Peire Vidal (1960: 114) a possibilidade de uma dupla redacção, ou, pelo menos, de 
uma revisão com o acrescento da tornada, dedicada ao rei de Leão Alfonso IX. Consulte-se ainda a base de 
dados, dirigida por S. Asperti, BedT, Bibliografia Elettronica dei Trovatori, com o elenco das canções, cujo 
argumento se insere nas campanhas cristãs contra a presença islâmica no Oriente. Jeanroy facultava já em 
nota adicional a lista cronológica das canções de cruzada (1973: 331-333). 
18João Soares de Paiva, trovador pertencente à nobreza portuguesa, vassalo do rei de Aragão Alfonso II 
(1154-1196, rei desde 1162). A canção de Conon de Bethune, imitada pelo trovador português, deve ter sido 
composta antes do início das expedições à Terra Santa, em 1189 (III Cruzada), quer já entre 1202-1204 (IV 
Cruzada). A cantiga insere-se em um contexto histórico dependente das lutas travadas entre o rei Sancho VII 
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A interligação poética entre a partida para a cruzada e a separação amorosa percorre 

várias composições, o que nosdeixa a sensação de uma miscigenação entre o amor cortês e 

a canção de apelo religioso, entre o serviço prestado a Deus e o serviço prestado à 

amada19.Quando se evoca a implicação «pública» destes textos, é necessário realmente 

insistir no facto de que estamos em ambiente cortesão, onde os apelos poéticos não 

poderiam estar dissociados do mundo dos barõese da casa real (cavaleiros, nobres, grandes 

e pequenos vassalos), um público qualificado, que ora se implicava no movimento militar, 

ora desertava a partida20. 

Thibaut de Champagne (1201-1253), rei de Navarra (1234-1253), participa na 

campanha de 1239, na sequência do apelo papal (Gregório IX)e, antes da viagem para a 

Terra Santa, os cruzados reuniram-se em Lyon em junho do mesmo ano.A canção, Dame, 

einsi est qui m’en covient aller, inclinar-se-á perante o mesmo conflito (como conciliar o amor 

divino e o amor à dama). Os vv. 2-3, Et departir de la douce contree / Ou tant ai maus sosferz et 

endurez (lamenta o abandono do doce país). O ultramar será explicitamente evocado nos 

versos seguintes, Deus ! por quoi fu la terre d’Outremer / Qui tant amanz aurai fait dessevrer/ Dont 

puis ne fu l’amors reconfortee / Ne ne porent la joie remembrer (Senhora, convém-me partir /deixar o país 

doce / onde aprendi a sofrer / quando vos abandono devia odiar-me / Deus, porque foi criado o ultramar 

/ que separa tantos amantes / sem que possam reencontrar a alegria). Quem se alista na cruzada 

perderá para sempre a joie. Os vv. 14-15, 17-18, 25-28 descrevem com precisão esta 

inevitabilidade em relação à perda da alegria: Ne voi conment puisse durer / sanz joie avoir de la 

plus desirree Je ne voi pas, quant de li sui partiz, / Que puisse avoir bien ne solaz ne joie, Biau sire Dex, 

pour vous pert et mon cuer et ma joie21. 

                                                                                                                                                                          
de Navarra e os reis de Aragão e de Castela, depois da derrota de Alarcos em 1195. A este propósito, podem 
ler-se o estudo de C. Alvar (1986a) e a opinião sobre o perfil do poeta de J. C. Miranda (2004: 15-57). 
19A canção de cruzada acaba por representar um género lírico, ligado a interferências de circunstâncias de algum 
modo historicamente documentadas. «Le Je qui s‟y exprime est celui qui appelle, celui qui part, celui qui 
évoque un événement récent (défaite ou prêche) justifiant le nouveau départ, le Je est celui du monde d‟ici que 
symbolise la douceur de l‟amour tandis que se dresse en face l‟ailleurs de l‟Outremer, terre d‟épreuve et terre 
de sanctification. La chanson se joue entre ces deux réalités antithétiques dont aucune n‟est moins vraie que 
l‟autre» (Grossel 2004: § 20). 
20S. Asperti demonstra em um dos seus estudos como a retórica, expressa pelos textos poéticos vulgares de 
propaganda política, se constrói perante um público habilitado, que está apto à recepção da máxima expressão 
formal artística da cultura laica (Asperti 2002).  
21Bédier 1909:189-195. Além da canção Dame, ensi est... e duas canções de exortação, Thibaut de Champagne 
deixa-nos ainda uma canção de «départie», Li douz penser et li douz souvenir, composta, após a sua partida, se 
assim se pode interpretar o envoi que se dirige à Damed'outre la mer salee (Wallensköld 1925). Por outro lado, 
neste contexto (entre 1189-1239), são várias as composições que evidenciam o conflito entre o serviço a Deus 
e o serviço amoroso (causa Dei e a causa Amoris). Os poetas não deixarão de contrabalançar estas ações de 
«servir». Châtelain de Coucy, na canção, A vous, amant, plusk'a nulle autre gent, ilustra a enorme frustração, 
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Já a partida da douce contrée (país amado) fora também mencionada por Chardon de 

Croisilles, Li departirs de la douce contree, no âmbito da mesma campanha de 1239. Releiam-se 

os vv. 1-4, onde se nota de novo o conflito entre o sentido do dever religioso com a 

expedição militar e o amor pela dama (Li departirs de la douce contree / Ou la bele est ma mis en 

grant tristor / Lessier m'estuet la riens qu'ai plus amee / Por Damedeu servir, mon criator)22. 

Outro trouvère, Châtelain d'Arras na canção Aler m'estuet lau je trairai paine (no âmbito 

da V cruzadade 1218), insistira na mesma problemática, mostrando como o serviço divino 

dependia de uma obrigação, que deveria ser comparável ao sacrifício de Cristo (v. 2,terre ou 

Diex fu travelliés). A cruzada serviria assim o amor, um amor espiritual. Estas composições, 

já entre as III e IV cruzadas denunciavam de algum modo o sacrifício religioso e a 

incompatibilidade entre o ser cruzado e o ser amante na prática da fin amor. A única 

possibilidade de redenção terá de provir da elevação do amor cortês ao amor divino e à 

sublimação da dama. A dama poderá assim facilmente ser substituída pela Virgem, como se 

pode entrever em Thibaut de Champagne23. 

No entanto, notam-se já no período relativo à III cruzada, menções que devem ser 

interpretadas como formas de crítica à ação religiosa-militar (o apelo ao dever, o imitar 

Cristo, as ameaças e as punições divinas, o risco da partida de um rei, os que não ousam 

partir, os que não se colocam ao serviço da cruzada, as hesitações, etc.24). A ideia do decroisé 

comparecerá assim em 1221 no poema Complainte de Jérusalem contre Romede Huon de Saint-

                                                                                                                                                                          
provocada pela partida eminente para a cruzada, abandonando a sua amada, como se a joie do amor tivesse de 
ser punida pelo sacrifício da própria expedição. A canção, por comparecer no Roman de la Rose ou de Guillaume 
de Dole e no Roman de la Violette, tem sido datada à volta de 1189 (ou um pouco mais tarde, em 1227-1228). Cf. 
Bédier (1909: 99-106). 
22Realmente da I Cruzada não há vestígios diretos de uma canção, mas a confirmação viria do termo genérico 
chanson d’outrée, que pode designar estes textos (Bédier 1909:210). A interligação, que ilustra o conflito entre 
estes canções de peregrinação e a fin amor, é examinda por D. Martin (1984). 
23Bédier (1909: 136). As canções de cruzada de Thibaut de Champagne podem ser entendidas também como 
veneração à Virgem, como Dame, einsi est qui m’en covient aller, mas também Seignor, saichiés qui or ne 
s'en(Ahsmann 1930). 
24Sem as referir em pormenor, bastaria citar ainda como exemplo as canções de Huond'Oisi, Maugré tous sainz 
et maugré Dieu aussi, a de MaîtreRenaut, que se empenha na cruzada para esquecer o amor infeliz, Pour lou pueple 
resconforteir, ou as de outros anónimos como Vos kiameis de vraie amor, Tut li mund deyt mener joye, Nus ne porroit de 
mauvese reson. A composição deHuon de Saint-Quentin, Jerusalem seplaint et li pais, ou a dePhilippe de Nanteuil, 
En chantant veilmon duel faire, são ilustrativas deste movimento de estímulo à partida, que se apoia no prémio da 
glória eterna (apelos papais, S. Bernardo e a sua haereditas Domini, a queda de Edessa, a tomada da cruz de 
Louis VII, etc.). 
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Quentin, que acusa Roma de permitir que os cruzados se «descruzem» por dinheiro: Rome, 

on set bien a escient / Que tu descroises por argent / Ciax qui por Deu erent croisé25. 

Nestaperscrutação sobre a canção galo-românica, que envolve a cruzada, 

podeinsistir-se na releitura decomposições que, de algum modo poderiam aproximar-se das 

cantigas de amigo galego-portuguesa. Compostas também no período das cruzadas, podem 

ser interpretadas como chansons de departie, onde o sujeito é feminino. Com atribuição pouco 

clara, as composições são praticamente anónimas, como Elas(se)! Pourquoy, mestre de Rodes e 

Jherusalem, grant damage me fais,onde a jovem clamaa ausência do amigo, revoltando-se contra 

quem os separa. 

É assim que o trouvère da Bourgogne, Guiot de Dijon, na canção, Chanterai por mon 

corage, no v. 2, Que je vueil reconforter, assume o conforto através do canto (Vou cantar para 

reconfortar o meu coração), mostrando como os riscos do investimento na cruzada afetam a 

relação amorosa. Nesta composição, conhecida também como «chanson d‟outrée», a 

donzela está desesperada com a partida do amado para a peregrinação e teme o que lhe 

possa suceder. A estrofe IV corresponde em parte à adaptação da primeira cobla de uma 

canção de Bernard de Ventadour com o famoso motivo do vento, proveniente da terra da 

amada. Revejam-se os versos 37-48, De ce sui en bone entente / Quant je son homage pris; / Quant 

l’alaine douce vente / Qui vient dou tresdouz pais / Ou cil est qui m'atalente, / Volontiers i tor mon vis;/ 

Dex, m'est vis que je le sente / Par desoz mon mantel gris. / Dex, quant crïeront ”Outree”, / Sire, aidiés 

au pelerin / Par cui sui espaventtee, / Car felon sont Sarrazin (…o que me dá alívio é a sua homenagem, 

quando sopra a doce aragem, que vem do dolcíssimo país, onde se encontra aquele que me dá prazer…)26. 

Deste modo, é visível a expressão do não querer morrer, nem o enlouquecer com a 

partida do amado (v. 4, Ne quier morir ne foler) e o medo da ausência com o regresso mais do 

que incerto. A ilustração constata-se nos vv. 5-6, Quant de la terre sauvage / Ne voi mes nul 

retorner... (...da terra selvagem, não vejo regressarnenhum mensageiro...) conduzem ao célebre refrão 

que bem comprova este temor: Dex ! quant crieront outrée / Sire, aidies au pelerin / Por cui sui 

                                                           
25Huon de Saint-Quentin, «Complainte de Jérusalem contre Rome», e na composição que também lhe é 
atribuída, Jerusalem se plaint et li païs, volta a referir este problema (vv. 5-8, Le descroisier fesissent moult envis (Bédier 
1909: 147-148).  
26Quan la frej’ aura venta / Deves vostre pais, / vejaire/ m'es qu'eu senta / un ven de paradis,/ per amor de la genta / vas cui 
so sui aclis/ on ai meza m'ententa / e mo coratg’ assis /car de totas partis / per leis, tan m’atalenta! (Quando sopra a aurora 
fria do vosso país / parece-me que sinto um vento do paraíso...). Cf. Riquer 1975, I: 388-395; Guida 1992: 84-89. 
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espoentée / Car felon sunt Sarrazin (Meu Deus, quando gritam ‘avancem’ / ‘para a frente‟; oh senhor, 

ajudai o peregrino pelo qual tremo, porque os sarracenos são impiedosos)27. 

A cançãoJherusalem, grant damage me fais(atribuição incerta a Gautier d'Épinal)e 

Elas(se)! Pourquoy, mestre de Rodesrevelam, uma e outra, o desespero e o pranto da donzela 

com a partida do amado para a peregrinação militar, valorizando o tempo passado do amor 

(vv.12-15,La grant dolor qui m’est el cuer entree?/ Quant me remembre del douz viaire cler / Que je 

soloie baisier et acoler, / Grant merveille est que je ne sui derve.Quase de modo semelhante, 

adonzela lembrará os dias felizes (vv. 3-4, li plus jolis / Detrestut ses qui la cros porten) 

edesignará como responsável por esta partida o mestre de Rhodes, tal como na canção 

Jherusalem, grant damage me fa.is, a voz feminina procuraraatribuir a culpanãoa um Senhor, mas 

à prória cidade de Jerusalém por lhe ter retirado quem a amava28. 

Rutebeuf (...1230-...1285) com uma dezena de canções, que mencionam a cruzada, 

documentará com a bem conhecida,C’est la complainte d’outremer,a questão da decadência da 

cristandade no Oriente, apelando à missão suprema no explicit: vv. 173-174, Cis siecles faut; 

qui bien fera / Aprés la mort le trovera (... quem fará o bem, encontrá-lo-á depois da morte)29. 

Perante este quadro,poderia ser esperável que a produção trovadoresca galego-

portuguesa não deixasse de nos facultar alguns destes tópicos, ou destes motivos narrativos 

(o apelo combatente, o conflito entre o amor à senhor e o amor à libertação dos Lugares 

Santos, etc.), ou que tivesse recorrido de modo mais irrefutável a estes antecedentes 

literários.  

 

3. A viagem religiosa no ambiente galego-português 

No âmbito galego-português,não se pode, no entanto, afirmar que os trovadores 

tenham seguido os modelos, que acabamos de observar nos meios culturais galo-

românicos, ainda que textos ibéricos, como o pranto narrativo, Ay, Jherusalem e o relato La 

                                                           
27O peregrino será um viajante por devoção, que se torna em um peregrino armado. Por motivos estilísticos, 
Bédier situa-a no âmbito da III Cruzada (Bédier 1909:109-117; Guida 1992: 84-89). Ver agora a edição de 
Guiot de Dijon de Lannutti (1999). 
28Bédier 1909: 277-279. 
29Zink, 1990, 2: 314-322. Recorde-se também o incipit da Novele Complainte d’Outremer(finais do séc. XIII): Ci 
encoumence la Novele Complainte d’Outre-Mer / Por l’anui et por le damage / que je voi en l’umain lignage / m’estuet mon 
penssé descovrir: en sospirant m’estuet ovrir / la bouche por mon voloir dire / com hom corrouciez et plains d’ire(Pela miséria e 
depravação, que noto na raça humana, devo descobrir o meu pensamento, suspirando devo abrir a boca para exprimir a minha 
opinião de homem cruzado e aflito)(Zink 1990). 
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gran conquista do Ultramar, pudessem conjeturar influênciasmais diretasna criação poética em 

galego-português30. 

Se acanção de cruzadase inscreve na mobilização de cristãos para a guerra santa, em 

formas de apelo, não deveriam então causar surpresa as várias alusões ao «ultramar», que 

afluem na produção lírica galego-portuguesa. 

Diversamente da produção galo-românica, os textos poéticos galego-portugueses 

não exprimem do mesmo modo o espírito da canção de croisade, que a tradição textual dos 

poetas provençais e franceses nos transmitiu. Se o escárnio políticofoi efetivamente 

contemplado (traição dos senhores que entregaram os castelos a Afonso III, dissociando-se 

assim de Sancho II em 1245; a cobardia dos cavaleiros, que não quiseram participar na 

guerra de Granada; abusos de poder dos favoritos reais, etc.31), a referência ao «ultramar» 

não se integra no mesmo plano belicoso. 

As cantigas galego-portuguesas, que se referem ao «ultramar» (região além do mar, 

especialmente a Terra Santa), não deixam naturalmente de articular a relação estreita que as 

ligam a uma realidade extra-literária, como bem documentou G. Tavani (2003) e como 

também não deixam de se servir da «viagem paródica», de acordo comPérez Barcala-

Rodríguez Castaño(1994). 

A tradição manuscrita galego-portuguesa transmitiu-nos quase uma dezena de 

textos que, de uma maneira, ou de outra,podem incorporar-se na temática da viagem ao 

«ultramar».No entanto, o motivo da cruzada encontra-se praticamente circunscrito ao 

plano da sátira, como têm exposto vários estudos de conjunto (Lanciani-Tavani 1995; 

Lopes 2002). Não se constatam apelos à luta contra os infiéis, nem se assiste aos 

contratempos, que teriam suscitado as expedições,quer nas relações amorosas, quer na 

própria planificação da viagem. Os textos galego-portugueses poderão então ser vistos 

                                                           
30O poema Ay, Iherusalem relata o assédio e a queda definitiva da cidade santa de Jerusalém com os turcos 
kharisminos no ano de 1244. O anónimo autor compôs provavelmente o seu pranto no âmbito dos sucessos 
de Jerusalém, ocorridos em 1244, servindo-se de fontes que refletiam a visão apocaplítica dos tártaros, um 
pouco antes do concílio de Lyon entre 1241 e 1245. Assim, não poderia deixar de exortar os cristãos à 
libertação de Jerusalém. Para o contexto histórico do poema narrativo e as questões relativas à transfiguração 
poética, consultem-se os estudos de Franchini (1993; 2007) e o clássico de E. Asensio (1960). Por seu lado, a 
Gran conquista de Ultramar, narração em prosa, redigida durante o reinado de Sancho IV (1258-1295) é uma 
crónica de natureza histórica, onde se interpolaram extratos e fragmentos de cantares de gesta sobre as 
cruzadas (Rodríguez Velasco 1997; Alvar-Lucía Megías (2002: 603-608; Bizzari 2004). 
31C. Michaëlis examinou as cantigas, que se explicariam pelo conflito entre Sancho II e o futuro Afonso III 
(Michaëlis 1924). O conjunto homogéneo, relacionado com a guerra de Granada, explicitao empenho de 
Alfonso X na alusão a esta luta (Paredes 1991). 
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como contra-textos à canção que instigava à luta contra os pagãos no quadro galo-românico32. 

É neste contexto que comparecem múltiplos estados satíricos, desdea criação da viagem 

fictícia à estruturação do perfil do falso peregrino33. 

 O conjunto de textos, designados em primeiro lugar por Carolina Michaëlis, como 

uma série, que denominouCiclo do Ultramar, corresponde uma produção, que se localiza 

fundamentalmente no ambiente cortesão de Alfonso X (1221-1284). O número de 

composições, que constituem este ciclo varia, segundo a interpretação crítica dada ao 

conteúdo de cada uma delas. Com base em algumas cantigas, que mencionam Pero Garcia 

d‟Ambroa (atividade literária datável entre 1235 e 1255), tem sido proposto que o ciclo se 

situe entre 1248 (data da partida de Louis IX de Aigues Mortes para Constantinopla) e 

1255 (data atribuída à morte de Pero Garcia d‟Ambroa), ou mesmo antes na primavera de 

1254 com o regresso de Louis IX (Souto Cabo 2006)34. 

Um micro-ciclo configura a pretensa «falsa viagem» de Pero d‟Ambroa à qual se 

referem seis composições (Pedr‟Amigo de Sevilla com três cantigas; Pero Gomez Barroso; 

Johan Baveca; Gonçal‟Eanes do Vinhal). Pedr‟Amigo de Sevillafocaliza o tema da «falsa 

viagem» e do «falso peregrino» à Terra Santa em Marinha Mejouchi, Pero d’Ambrõa (V 1199) 

onde o «falso peregrino» regressa como «romeu que ven cansado» da sua peregrinação. E 

em Quen mh ora quisesse cruzar (B 1661 / V 1195), constata-se que elegeu melhor «morada» 

do que prosseguir viagem até ao «ultramar»35. E Pedr‟Amigo de Sevilla, com a tenção Joham 

Baveca e Pero d’Ambrõa (B 1664 / V 1198) vai ainda tirar proveitodesta fraude para 

                                                           
32Entenda-se a concepção da tipologia do contratexto, como um texto que se opõe ao texto de referência 
como o enunciava P. Bec: «Le contre-texte est donc, par définition, un texte minoritaire et marginalisé, une 
sorte d‟infra-littérature (underground). Sa référence paradigmatique reste le texte, dont il se démarque, et son 
récepteur, inévitablement le même que celui du texte. Car sa réception et son impact sont étroitement liés aux 
modalités du code textuel majoritaire» (Bec 1984: 11). E. Corral Díaz procurou em um estudo recente refletir 
justamente sobre esta particularidade das cantigas de cruzada galego-portuguesas, incluindo-as em um 
discurso contrário e desviante ao verdadeiro apelo à peregrinação (Corral Díaz 2010a).  
33O falso peregrino comparecia também nas canções de gesta e em disfarces, que se praticam no ambiente 
literário cortês, como comprova o episódio de «Tristan peregrino», como recordou a análise de I. de Riquer. 
Não devemos omitir que a própria legislação afonsina pronunciava-se contra os falsos peregrinos (Primera 
partida, Título XXIV (De los Romeros, è de los Peregrinos), leis 1-2-3) (Alfonso X: 1974; Riquer: 1991: 116-117). 
34O pioneiro estudo «Cantigas de Guerra» de C. Michaëlis de Vasconcellos, publicado na série das suas 
Randglossen zum altportugiesischen Liederbuch (VI) sugeria que o ciclo não se referia a uma cruzada em particular, 
mas a uma das «viagens-peregrinações» a Jerusalém. Assim as designava por considerar que «se referem ao 
tempo de guerra e a guerreiros» (Michaëlis 2004: 162, n. 27; 175-217; 219-273). Sobre as questões relativas à 
delimitação do corpus e da cronologia, cf. Alvar (1986b); Tato García (1988); Pérez Barcala-Rodríguez Castaño 
(1994); Tavani (2003); Domínguez (2002) e Corral Diaz (2010a).  
35É possível que o ciclo tenha sido composto talvez em 1248 ou 1249 no contexto da VII Cruzada (1245-
1254), organizada após o Concílio de Lyon (1245) na sequência da queda de Jerusalém. Além do rei de 
França, Louis IX, participara também o mestre de SantiagoD. Paio Peres Correia em 1248 (Alvar 1988). 
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aludir,mais uma vez, à conjeturada viagem de Pero d‟Ambroa à terra de Jerusalem(vv. 12-13, 

Sobre la terra de Ierusalém / que dizian que sabian mui ben). 

Pero Gomes Barroso, Pero d’Ambroa, se Deus mi pardon(B1446 / V 1057) criticará a 

falsa peregrinação de Pero d‟Ambroa à Terra Santa, mas ao mesmo tempo não encontra 

sequermotivos para criar uma cantiga a uma viagem simulada (vv. 3-4, vedes por quê: ca non 

achei razon / por que vos dela podesse trobar). 

Joham Baveca volta a insurgir-se contra esta peregrinação fantasiada em Pero 

d’Ambroa prometeu, de pran(B1456 / V 1066), duvidando das viagens de devoto de Pero 

d‟Ambroa que,projetando a ida a Santa Maria de Rocamador,nãoconcretizavasequer o 

seupropósito, contentando-se dos Pirinéus (Roncesvalles e do «poio de Roldan») (vv. 5-7, 

ca entonce atá Mompilier chegou / e ora per Roçavales passou / e tornou-se do poio de Roldan). 

É ainda criticando Pero d‟Ambroa que Gonçal‟Eanes do Vinhal anuncia, Pero 

d’Ambroa, sempr’oy cantar (V1004), admitindo que a viagem suspensa poderá estar 

relacionada com o medo das tempestades (vv. 2-3, que nunca vós andastes sobre mar, / que 

med’ouvéssedes, nulha sazon) (Lapa 1995: 122, cantiga 172). 

Pero d‟Ambroa não deixará de replicar na cantiga,Querri'agora fazer hun cantar(B 1598 

/ V 1130), defendendo-se, ao afirmar que efetuou realmente a viagem, mesmo em 

companhia de quem o censurava, como se observa no v. 11, e eu con el, quando vin d’Ultramar 

(Lapa 1995: 219, cantiga 338). A viagem ao «ultramar» de Pero Garcia d‟Ambroa parece, 

contudo, ser confirmada por um documento datável de 1261, proveniente do Mosteiro de 

Ferreira de Palhares, Inventário das propriedades de D. Múnio Fernandes de Rodeiro [Documento n° 

154], publicado por J. A. Souto Cabo (2008).A referência à viagem ao «ultramar» valida-se, 

ao verificarmos que Pero Garcia d‟Ambroa foi em peregrinação à Terra Santa e, talvez mais 

de uma vez, se assim interpretarmos a menção "daquela" viagem em que morreu, 

provavelmente para distinguir de uma viagem anterior36. 

O fragmento da tenção incompleta em toda a tradição (reduzida a uma estrofe) 

entre Afonso Eanes do Coton e Pero da Ponte, Pero da Ponte, ou eu não vejo ben (B1615 / V 

1148), não deixará também de evocar o procedimento militar de Pero da Ponte, não no 

                                                           
36«E outrossi á herdade que tem dõ .Munĩo. in friol de parte de. Pedro. garcia de ambrõa cõuẽ a saber. hyasse 
esse. Pedro. garcia prá_á terra de vltramar daquela que morreo alo. e dou a dõ .Munĩ o. quanta herdade auya in 
friol que desse dõ .Munĩo. Cm soldos a fernam pardo. & dõ Munĩo pagou ia estes Cm soldos & per esta guysa 
ouuo dõ .Munĩo. á_áuer esta herdade quyta. & esta guysa tem dõ .Munĩo. estas herdades & de todo esto 

busquẽ as cartas in ferreyra e in osseyra.» (Souto Cabo 2008: 160). 
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Ultramar, mas na própria Península Ibérica, com a tomada de Jaén em 1247 pelo infante 

Alfonso, futuro Alfonso X (vv.4-5, levastes, quando fomos a Geen; / e cuido-m’eu adormecestes...). 

Neste âmbito da «falsa cruzada» e «falsos» empenhos, documentam-se ainda 

situações, que mencionam osperegrinos falaciosos. Além disso,Afonso Anes do Cotonna 

cantiga, Paay Rengel e outros dous romeus (B1586 / V 1118), refere-se explicitamente ao 

alegado peregrino, que chega a manifestar como tinhaconseguido sobreviver a 

batalhas,enumerando as localidades que deveria ter visitado (um dos casos mais 

interessantes de itinerário toponímico criado artificialmente37). 

Já Johan Soarez Coelho em Johan Fernandez, o mund’é torvado (V 1013), dirige-se a um 

convertido, a ummouro cruzado, João Fernandes, que deveria preparar-se para partir em 

cruzada aos Lugares Santos, criando uma paródia, inspirada no ilogismo do mouro 

peregrino, que nen ar iria a Ierusalen / Joan Fernández, [se]non bautiçado (vv. 17-18).Martin 

Soares, na cantiga, Pero non fuy a Ultramar (B 143), precedida pela rubrica explicativa, Esta 

cantiga fez Martym Soares a hun cavaleiro que erachufador,que dezia que viinha d'Outramar, deprecia 

um cavaleiro que graceja com a peregrinação imaginária à Terra Santa, que é também aqui 

sublinhada pela presença toponímica de uma geografia paródica, tal como tínhamos 

observado em Afonso Eanes do Coton, Paay Rengel e outros dous romeus38. 

Ainda no ambiente criado à volta de Pero d‟Ambroa, «falso peregrino», é também 

Maria Balteira que será evocada, mais de uma vez, criticada pela sua «imaginada viagem» ao 

Ultramar. Pero da Ponte, na cantigaMaria Perez, a nossa cruzada (B 1642 / V 1176) alude à 

expedição militar e religiosaà Terra Santa, da afamada soldadeira para obter o perdão e as 

procuradas indulgências. E também Pedr‟Amigo de Sevilla, Maria Balteyra, que se queria (B 

1663 / V 1197), critica os preparativos da viagem associados aos presságios e à influência 

da predição feita pelosagoiros. No entanto, e tal como para Pero Garcia d‟Ambroa, um 

documento, datado de 1257, faz alusão à viagem de Maria Peres, que Martínez Salazar 

identificara já com Balteira (1948). Este testemunho, procedente do mosteiro do Sobrado, 

redigido por Martim Pais, notário em Betanços e em Nendos [D. Munino, abade do mosteiro de 

                                                           
37Josafás (v. 5); Alcor (v. 7); Mormoion (v. 14); Blandiz (v. 15); Belen (v. 20); Tamariz (v. 21) (Lapa 1995, texto 44). 
38Marselha (v. 5); Acre (v. 6); Somportes (v. 7); Belfurado (vv. 11; 28); Santaren (vv. 11; 26); Nogueirol (v. 13); 
Jerusalen (v. 14); Rocamador (v. 20); Loulé (v. 27); Coira (v. 34); Galisteu (v. 34) (Lapa 1995, cantiga 284). 
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Sobrado, compra a Maria Peres uma herdade em Armeá (c. Coirós)] voltou, há pouco, a ser editado 

por Souto Cabo (2008)39. 

Ayras Nunez no sirventês,Porque no mundo mengou a verdade (B 871 / V 455), evocará 

a decadência de valores, que desertavam mesmo as instituições religiosas, e Alfonso X, 

Senhor, justiça viimos pedir (B 483 / V 66),não deixará de se pronunciar sobre a malevolência 

do romeiro, que chegará mesmo a cometer o roubo (Lapa 1995: 62-63; 27,cantigas 69 e 13). 

Nestemeio jocoso entre «viagens fictícias» e «peregrinos falsos», as cantigas galego-

portuguesas, que integram esta temática, não ilustram a mesma dinâmica no apelo à 

nobreza para o empenho para a cruzada.Valerá a pena nestas circunstâncias recordar o 

emblemático caso do futuro rei português Afonso III, talvez um «descruzado». Ainda em 

França, e ainda com o seu estatuto de conde de Boulogne (-sur-Mer) no Pas-de-Calais, não 

deixará de ser acusado,ao não se comprometer provavelmente com a partida para a 

cruzada40. Moniot d‟Arras, um trouvère, monge da abadia de Arras (Pas de Calais) endereça-

lheumenvoi onde se pode entrever a alusão à renúncia à partida41. Assim se exprime no final 

da canção, Plus aim ke je ne soloie:Chançons, va t’en sans perece / Au Boulenois di –, provando que 

este baron de tel hautecepoderia ser designado como um failli (Clamoient failli)42. A palavra 

                                                           
39Alguns autores consideram que o ciclo, que menciona Maria Balteira, a famosa soldadeira das cortes 
castelhano-leonesas de Fernando III e de Alfonso X, deveria figurar neste conjunto. Do documento de venda 
de uma das herdades que deve ter recebido menciona-se a viagem [Documento 63: Junho de 1257]. É neste 
depoimento que se refere explicitamente uma transação feita devido à cruzada que Maria Peres deveria 
realizar ao ultramar: «...conuen a_ssaber. que nos compramos herdade d‟ armea ad dõna .Maria. perez fila de 

Dom. Pedro [...]. Et ela e cruzada. se for na cruzada deuẽle áá dar de carualio torto. CC. soldos & ficar todo 
esto que de suso dissemos cũ La herdade Ao moesteiro Liure & en paz. et se ela nõ for ena cruzada & ficar & 

ouuer áá dar dineyros darẽ los da grana en prezo de sua uestidura. & d‟ ajuda da granna .x. soldos. et esta 
guarida que le dam os frades deuenla áá dar en sa casa d‟ armea. & uos Dõna Maria. deuedes a fazer seruizo Ao 
moesteiro…») (Souto Cabo 2008: 83-84). A propósito das mulheres nas peregrinações medievais, em 
particular, Maria Balteira, cf. os estudos de C. Alvar (1985) e, mais recentemente, o de E. Corral Diaz (2010b). 
40O príncipe Afonso, conde de Boulogne, ilustrar-se-á com sucessos nas batalhas feudais emTaillebourg e 
Saintes em 1242, onde as tropas dos capetos, favoráveis ao rei de França Louis IX, e seu irmão Alphonse de 
Poitiers, vencem os vassalos revoltosos, conduzidos por Henry IIIde Inglaterra e Hugues X de Lusignan na 
guerra franco-inglesa de 1241. 
41Moniot d'Arras, «le petit moine» é um dos trouvères, cuja atividade se pode situar entre 1213 / 1218 e 1239. 
As suas primeiras composições são consagradas à Virgem e, ao frequentar as cortes senhoriais do norte de 
França (Jean de Braine, Robert III de Dreux, Gérad III, senhor de Picquigny e o próprio conde de 
Boulogne), dedica a sua produção ao amour courtois (Dyggve 1938: 63-64). Uma das suas canções, anterior a 
1227-1229, é citada no Roman de Violette de Gerbert de Montreuil (Ramos 2011).  
42 H. P Dyggve assim interpreta a estrofe final, a quem o poeta de Arras [Pas-de-Calais] dedica sua 
composição: «Le poète prie sa chanson d'aller sans tarder dire au Boulenois que, dans le cas où il persévérera 
dans les bonnes intentions que le poète lui a vu manifester à Hesdin [Pas-de-Calais], il ne manquera pas à la 
prouesse, ce dont plus d'un se réjouira et ceux s'ébahiront qui ont appelé «failli», c'est-à-dire lâche, couard, un 
seigneur de si haut parage». Em nota, servindo-se de exemplos em Conon de Béthune, Or vous conte on avoec les 
recreanz, Si remaindroiz avoec vo roi failli afirma: «Le mot failli est employé spécialement pour désigner ceux qui 
n'ont pas voulu prendre la croix et se rendre en Terre Sainte. (...) Quoi qu'il en soit (…) tout en prenant la 
croix à Hesdin, Alphonse est resté dans son comté sans partir (…) ce qui serait indiqué par l'attitude hésitante 
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<failli> é empregada para aludir aos que renunciavam à partida para a cruzada, faltando a 

um dever, a um compromisso.O poeta pede à canção que diga ao Boulenois para continuar 

as boas intenções de Hesdin [Pas-de-Calais], expressas em 1239, quer dizer pronto para 

lutar e não transformar-se em um «failli», um cobarde, um medroso, que não quer tomar a 

cruz. Um «descruzado», portanto43. 

 

4. A viagem ao «ultramar» 

Este tipo de viagens nas cantigas galego-portuguesas éreferido através de sintagmas como 

<alen mar> ou <sobre mar>, ou <mar a mar>como testemunham as seguintes 

ocorrências: 

• ...e ten que lh' ia melhor alen mar/ que lhe vai aqui... [EstGuar B 1301 / V 906, vv. 3-4]44 

• ...com' alen mar, per servir, percalçou [EstGuar B 1301 / V 906, v. 10] 

• …por que non viron quantos aqui son / que nunca vós passastes alen mar… [PGmzBarr B 
1446 / V 1057, vv. 10-11]  

 

• ...quenunca vós andastes sobre mar… [GonçEaVi V 1004, v. 2]  

• ...ja Deus non me leixe entrar sobre mar...[JAy B 1463 / V 1073, v. 5] 

• ...mal filhou el-rei / de mar a mar...[Lopo jograr B 1249 / V 854, v. 2]] 

 
Mas a viagem, além fronteiras, mais vezes citada, corresponde a uma deslocação ao 

<ultra mar> ou à<terra d‟ultramar>. É, de facto, com o recurso a <ultramar> que 

encontramos maior número de atestações:  

• ...foi ũa vez daquia Ultramar... [PGarBu B 1375 /V 983, v. 2]  

• Don Arnaldo, fostes errar, /por passardes con batarês / vossa senhor a Ultramar... [Af X B 
477, vv. 25-27] 

• ...mais vejo-lhi capelo d'Ultramar[AfEaCot B 1584 / V 1116, v. 4] 

• ...dũa lide que foi en Ultramar[AfEaCot B1586 / V 1118, v. 10] 

• Pero non fui a Ultramar.[MartSrz B 413, v. 1] 

• ...que nunca foi na terra d' Ultramar...[PAmigo V 1199, v. 3] 

                                                                                                                                                                          
qu'il avait d'abord prise, à en croire les termes mêmes du couplet, – nous ne croyons pas aller trop loin en 
supposant qu'Alphonse de Boulogne avait assisté à l'assemblée de Hesdin en 1239, où, après avoir d'abord 
hésité, il aurait fini par se joindre à ceux qui y prirent la résolution de partir en croisade (…)» (Dyggve 1938: 
47 n. 1; 48-65).  
43Em 1237, Gregório IX tinha lançado a cruzada dos barões para proteger Jerusalém. A expedição organizada 
pela nobreza francesa (Pierre de Dreux, Mauclerc, de Bretagne,Thibaut de Champagne e Richard de 
Cornouailles) acaba por ter pouco sucesso, talvez por não ter sido muito bem preparada. As «boas intenções 
manifestadas em Hesdin», só podem ter tido por cenário a reunião realizada naquela cidade de Artois nos 
primeiros meses de 1239, onde um grupo de nobres, ligados ao conde de Flandres, e provavelmente outros 
senhores, como o conde Afonso, «se cruzaram», a fim de participarem na cruzada organizada pelo senhor da 
Bretanha, Pierre Mauclerc, que efetivamente partiu de Marselha em meados do mesmo ano. Não há 
testemunho direto da presença de Afonso nessa reunião de Hesdin, mas em 1239 era ainda conde de 
Boulogne-sur-Mer (Dyggve 1938).  
44Por comodidade na apresentação, reproduzo nesta exemplificação as siglas relativas aos nomes dos 
trovadores, instituídas por G. Tavani no seu Repertorio (1967). 
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• ….ben como foi a Ultramar…[PAmigo B 1661 / V 1195, v. 3] 

• ...e dizer: ‒ Venho d’Ultramar[PAmigo B 1661 / V 1195, v. 7] 

• ...quando veo da terra d' Ultramar...[PPon B 1642 / V 1176, v. 2] 

• …e eu con el, quando vin d' Ultramar [PGarAm B 1598 / V 1130, v. 11] 

• ...non vos trobei da terra do Ultramar[PGmzBarr B 1446 / V 1057, v. 2] 

 
A terra longínqua pôde até ser concretizada por uma toponímia imaginária, em 

um tipo de cumulatio,que sublinha a caraterização da «falsa viagem», como em Paay Rengel e 

outros dous romeus de Afonso Eanes do Coton (B 1586/ V 1118): 

• …en ũa lide que foi en Josafás… (v. 5) 

• ...prenderan eles terra no Alcor... (v. 7) 

• ...dũa lide que foi enUltramar... (v. 10) 

• ...prenderam eles port' a Mormoion.. (v. 14). 

• …De como non entraron a Blandiz…(v. 15) 

• …que, quand[o] a lide foi en Belen, (v. 20) 

• …aportaron eles en Tamariz(v. 21)45 

 
Destas composições, que fazem referência ao <ultramar>, isolo uma que é 

atribuída a Afonso Eanes do Coton, trovador ativo durante a década de quarenta do século 

XIII46.Além da cantiga, que acabámos de referir, pela toponímia arquitetada, Afonso Eanes 

do Coton, serve-se aindado «ultra mar» em outracantiga d’escarnho, com o incipit, Meestre 

Nicolas, a meu cuidar (B 1584, fl. 333r / V 1116, fl. 183v),que nos étransmitida pelos dois 

manuscritos italianos (Cancioneiro Colocci-Brancuti e Cancioneiro da Vaticana). Os problemas de 

edição desta cantiga foram examinados já por Lapa (1970 / 1995), tendo demonstrado o 

filólogo como a tradição manuscrita com transcrições complexas nos sugeria decisões 

editoriais cautelosas. É, por este motivo, que, apesar de algumas propostas ulteriores 

(Gaspar 1995; Lopes 2002: 95, cantiga 62), prefiro reproduzir a leitura crítica de Rodrigues 

Lapa (1995: 46-47,cantiga 42): 

 

 

                                                           
45A localização destes topónimos foi examinada desde os primeiros estudos de C. Michaëlis sobre esta 
cantiga, chegando à conclusão de que a ressonância ibérica mais não fazia do que sublinhar a falsidade de uma 
viagem ao «ultramar» que nunca chegou a ser efetuada (Michaëlis 2004: 237-239). É esta também a opinião de 
Lapa (1995: 48, cantiga 44), seguida por Lopes (2002: 98, cantiga 64).  
46Não são conhecidos muitos elementos que permitam desenhar o perfil biográfico deste poeta. Das suas 
composições, infere-se que seja oriundo da região de A Corunha (Cotón) talvez escudeiro ou cavaleiro. 
Supõe-se que tenha participado no cerco de Jaén em 1246 e as várias relações literárias, que estabeleceu com 
outros trovadores (Martin Soarez, Johan Soarez Coelho, Pero da Ponte, Pero d‟Ambroa, Gonçalo Eanes do 
Vinhal), permitem situar a sua atividade poética em 1240 / 1250, quer dizer na corte de Fernando III de 
Castela e na do infante Alfonso, futuro Alfonso X. Para complementos biográficos e posição dos seus textos 
na tradição manuscrita, cf. A. Resende de Oliveira (1994: 56-63; 305-306).  
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Meestre Nicolás, a meu cuidar,  
é mui bon físico; por non saber47 
el assi as gentes ben guarecer,  
mais vejo-lhi capelo d'Ultramar 
e trage livros ben de Mompisler;  
e latin come qual clérigo quer  
entende, mais nõno sabe tornar 
 
E sabe seus livros sigo trager,  
como meestr', e sabe-os catar  
e sabe os cadernos ben cantar;  
quiçai non sabe per eles leer,  
mais ben vos dirá quisquanto custou,  
todo per conta, ca ele xos comprou.  
Ora veede se á gran saber! 
 
E en bon ponto el tan muito leeu,  
ca per[i] o preçan condes e reis;  
e sabe contar quatro e cinqu' e seis  
per [e]strolomia 'n que aprendeu;  
e mais vos quer' end' ora dizer eu:  
mais van a el que a meestr' Andreu,  
des antano que o outro morreu. 
 
E outras artes sab' el mui melhor  
que estas todas de que vos falei:  
diz das aves [en] como vos direi:  
que xas fezo todas Nostro Senhor;  
e dos [e]stormentos diz tal razon:  
que mui ben pod' en eles fazer son  
todo ome que en seja sabedor. 

 

Tendo presente a cantiga,Paay Rengel e outros dous romeus(B 1586/ V 1118), com a 

crítica às aventuras e imposturas do«falsos peregrino», é interessante ver como a menção 

a<ultramar> (v. 10,dũa lide que foi en Ultramar...), voltará a ser reintegrado no v. 3 nesta 

composição, que invoca Mestre Nicolas (mais vejo-lhi capelo d' Ultramar).  

Estaremos, mais uma vez,‒ podemos interrogar-nos ‒ perante uma cantiga, que 

recupera o motivo da«viagem» entre o real e o imaginário? Que papel atribuir a «ultramar» 

nesta cantiga? E como interpretar a «viagem» a «Mompisler», que surge no v. 5? Como 

qualificar então as referências ao «ultramar» e a «Montpellier»? Embora, aqui transcreva 

                                                           
47Além de algumas modificações, relativas à pontuação e à fixação gráfica, G. Videira Lopes altera a leitura do 
v. 2 em é muito bom físico: nom por saber, não mantendo a leitura concordante dos dois mss. com <por nõ saber> 
no Cancioneiro Colocci-Brancuti e <por no‟ saber> no Cancioneiro da Vaticana. Justifica a modificação por 
considerar «erro dos copistas, fácil de corrigir». Considero que a leitura de Lapa, que respeita a sequência dos 
mss., não é impeditiva à compreensão dos vv. 2-3 (é mui bon físico; por non saber / el assi as gentes ben guarecer). 
Mestre Nicolas seria bom médico, não por saber curar bem os doentes, mas por outros motivos... 
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toda a cantiga, servindo-me da edição Lapa (1995: 46-47,cantiga 42), concentrar-me-ei, 

sobretudo na primeira estrofe, procurando refletir nos aspetos cruciais, que me parecem 

suscetíveis de voltar a ser examinados no plano hermenêutico48.  

A cantiga tem sido interpretada como uma crítica, efetuada pelo poeta a Joan 

Nicolas, médico real.Acusa-o por pouco saber de Medicina e, aparentemente, por não ter 

bem aproveitado os seus estudos em Montpellier49. Lapa considera um remoque 

«engraçado a um físico que volta de Montpellier com as suas insígnias e os seus livros sem 

bases sérias»50. 

O nome de Mestre Nicolas deve corresponder a um dos médicos dos reis de Leão e 

Castela, documentado em meados do século XIII, princípios do século XIV, pelo menos 

no ano de 1306. Segundo C. Alvar, o ciclo poético, que ao Mestre Nicolas é dedicado, deve 

situar-se em data anterior a 1253, data em que foi nomeado médico real, mas posterior a 

1248, data da conquista de Sevilla, onde está documentado antes de dar início ao exercício 

das suas funções51.  

Além desta composição, o nome Nicolas comparece mais algumas vezes na 

produção galego-portuguesa. Na cantiga de Ayras Perez Vuytoron (B 1484 / V 1096), nos 

vv. 1-2,Joan Nicholas soube guarecer / de mort' un om' assi per sa razon. Neste caso, Rodrigues 

Lapa (1995: 73, cantiga 86) considera que ao nome Joan Nicolas adequar-se-ia um homem 

de leis, mas a coincidência homonímica pode também reenviar para Joan Nicolas, o físico 

de Alfonso X, se valorizarmos mesmo a ocorrência da forma <guarecer>, recuperar a 

saúde,curar, no incipit da cantiga, forma verbal que anuncia a salvação de um homem da 

morte. 

                                                           
48É da minha responsabilidade a inclusão do negrito em algumas passagens da primeira estrofe.Útil também o 
comentário de Lênia M. Mongelli nos seus Fremosos Cantares. Antologia da lírica galego-portuguesa, sobretudo ao 
pôr em evidência a construção gradativa e antitética das supostas qualidades do físico (2009: 200-202).  
49Críticas a médicos podem ser ainda observadas em outras cantigas trovadorescas (Lopes 1998: 290-292). 
Uma, que evoca o mesmo Mestre Nicolas, de Pero Garcia d‟Ambroa, Sabedes vós: meestre Nicolao (B 1577), e 
outra de Gonçalo Eanes do Vinhal, Quantus mal am, se queren guarezer (V 1006), preconizando a ajuda divina na 
cura do doente. A crítica à incompetência médica e sua presença social foi estudada, em particular, por B. Liu 
(2004). 
50Lapa 1995: 46-47, cantiga 42). A acusação à sua incapacidade profissional é ilustrada pelo pouco 
aproveitamento obtido nos seus estudos (medicina, astrologia, adivinhação e música). Cf. Lopes 2002: 95 
(cantiga 62). 
51O seu nome comparece no repartimiento de Múrcia de 1266, e ainda em 1272-1273. A ligação de Mestre 
Nicolas a Múrcia é estudada por Torres Fontes (1954) e por Hernández Serna (1975; 1978). Deve ter estado 
próximo de Alfonso X, de quem foi privado e conselheiro. Encontra-se ainda ligado a Sancho IV, servindo 
mesmo como embaixador deste monarca junto de Filipe, o Belo, em 1292 e em 1294. Permanece ainda na 
corte depois da morte de Sancho, com Fernando IV e como conselheiro da sua viúva, a regente D. Maria de 
Molina, embora haja notícias de que em 1306 se encontrava na corte de Aragão (Alvar 1981).  
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Também Pero Garcia d‟Ambroa na cantiga, Sabedes vós:meestre Nicolao, (B 1577), 

deprecia a ambição do médico expressa logo nos vv.2-3, o que antano mi nonguareceu / aquel 

que dizedes meestre mao (Lapa 1995: 216, cantiga 334). 

Gonçal‟Eanes do Vinhal na cantiga, Quantus mal am, se queren guarezer(V 1006), 

reporta-se também ao Mestre Nicolas, nos vv. 1-3, Quantos mal am, se quere[n] guarecer / se 

x'agora per eles non ficar, / venhaneste maestre ben pagar, apontando defeitos profissionais e o 

pagamento exorbitante pedido pelo seu trabalho (Lapa 1995: 123, cantiga 174). Em 

outracantiga, pode ser admissível que o mesmo trovador, volte ainda a mencionar o mestre, 

embora sem o antropónimo, Maestre, todolus vossos cantares(V 1007), não só na qualidade de 

físico, como também na sua imperícia poética, nos vv. 1-4, Maestre, tôdolos vossos cantares / 

já quêfilhan sempre de mia razon / e outrossi ar filhan a mi son; / e non seguides [i] ontre milhares 

(Lapa 1995: 124, cantiga 175). 

Na composição de Coton, que estamos a examinar, a forma <físico>, que 

comparece como qualificativo ao Mestre Nicolas, logo no v. 2, não é atributo exclusivo 

concedidopor este poeta aos que exercem a Medicina na produção lírica. O trovador Vasco 

Perez Pardal, na cantiga,Vedes agora que mala ventura(B 1505), alude às dificuldades do 

tratamento por parte dos médicos nos vv. 2-5, ...que non pod' aver/ físico que lh' ora possa 

tolher/ aqueste mal que á de caentura; / pero dizen os físicos atal;v. 12, ca, pero muitos físicosá 

aqui(Lapa 1995: 266-267, cantiga 424). Em Maestr’Acenço, dereyto faria(B 961 / V 503), pode 

também entrever-se uma crítica a um físico, realizada por Martin Moxa (Lapa 1995: 187, 

cantiga 282). 

Se Alfonso X recorre algumas vezes ao termo<físico> nas Cantigas de Santa Maria 

como em A muitos fisicos fora, mas non lle prestaran ren... (CSM 173, v. 15)...e nen sol un sinal de 

vida; e os fisicos daly/dizian... (CSM 204, vv. 15-16), também adoptará a forma <mege> 

como em ...non catou de dar a meges todo quanto lle pedissem /nen a fisicos da terra, rogando-lles 

que a vissen...(CSM 321, vv. 16-17). É ainda esta forma, derivada de MEDICUS, que vamos 

registar em outra cantiga, Muitos meges y vẽeron / mais non poderan per ren / tira-ll’ende o 

cuitelo... (CSM 157, vv. 25-26) e ... eu ey un meje dos de Monpisler... (CSM 63, v. 78)52. 

De igual modo, na produção profana, Alfonso X com a cantiga,Domingas Eanes houve 

sa baralha(B 495 / V 78), serve-se de <mege> e não de <físico>:E dizenmeges que ũus an 

tal preit’e / que atal chaga jamais nunca serra (vv. 22-23) (Paredes 2001: 308-315). 

                                                           
52Retiro as ocorrências, referentes às Cantigas de Santa Maria,da edição de W. Mettmann (1981). 
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Observando, agora, a presença de <ultramar> na cantiga Meestre Nicolas, a meu 

cuidar, de Afonso Eanes do Coton, que se encontra no v. 4, mais vejo-lhi capelo d' Ultramar, 

verificamos que o recurso a <ultramar> não parece estar integrado nos mesmos contextos 

(Terra Santa, ida, recusa de partir, etc.). De facto, a leitura da cantiga coloca-nos perante um 

<físico> que possui, ou melhor, que não domina certas competências profissionais. O 

primeirosegmento narrativointroduziaMestre Nicolas como <bon físico>, mas que não sabe 

<guarecer> bem as <gentes> (vv. 1-3, Meestre Nicolas, a meu cuidar, / é mui bon físico; por 

non saber / el assi as gentes ben guarecer). 

Neste verso,deve, contudo,interpelar-nos a forma<capelo> no sintagma <capelo 

d‟Ultramar> e o sentido que, aqui, lhe deve ser conferido. Se inciarmos a nossa reflexão 

pela consulta do glossário de Lapa, <capelo>, comparece com a explicação de «capuz», 

«capucha de mulher»,mas também com a acepção de «elmo: capelo de ferro», embora a 

ocorrência de Afonso Eanes do Coton não figure na exemplificação dada pelo ilustre 

filólogo (1995: 304, s.v. capelo). No comentário à cantiga, Lapa torna claro que o Mestre,ao 

regressar de Montpellier, traz as suas «insígnias» e os seus «livros», o que deixa subentender 

que a «capelo» atribui a solenidade académica,obtida em Montpellier. Traz livros da cidade 

universitária, pretende ler latim como clérigo, mas não os sabe «tornar», o que significa que 

não os pode entender, porque não é capaz de os «traduzir», ou,então, de bem os recitar, 

«entõar» (vv. 5-7, e trage livros ben de Monpisler; / e latin come qual clérigo quer / entende mais nõno 

sabe tornar) (Lapa 1995: 46, cantiga 42).  

Já C. Michaëlis considerava que o «capello» fora «frescamente ganho fora da 

terra...», interpretando, igualmente, esta formacomo símbolo de dignidade obtida pela 

formação em estudos de Medicina em Montpellier53.  

G. Videira Lopes, não inclui qualquer comentário em relação a este termo nas notas 

ao texto na sua edição (Lopes 2002: 95, cantiga 62; Lopes 1998: 291), mas na base de 

dados, dedicada às Cantigas Medievais Galego-Portuguesas, explicita a sua opinião de modo claro 

na nota anexada a «capelo», considerando que se trata de uma «espécie de capuz, no caso, 

                                                           
53C. Michaëlis no § XLVIII nos estudos sobre o Cancioneiro da Ajuda, dedicado ao trovador Pero Garcia 
d‟Ambroa, refere-se naturalmente à cantiga deste trovador, que interpela Mestre Nicolas, Sabedes vós:meestre 
Nicolao (B 1577), acusando um «joven letrado, ainda inexperiente, a quem o capello, frescamente ganho fóra 
da terra, insuflara pretenções de sabedoria e certa basofia». Conforta esta opinião, servindo-se da cantiga de 
Afonso Eanes de Coton, que considera que o Mestre, «mal-chegado de Montpellier, era logo bem-visto e 
favorecido pelos magnates e reinantes...» (Michaëlis 1904, II: 531-544 [535-536].  
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insígnia de doutor (recorde-se que ainda hoje, em algumas universidades, o termo capelo 

designa uma parte do traje académico)»54.  

Se se atribui a <capelo>o sinal distintivo académico, parece-me necessário voltar a 

observaro núcleo lexical<capelo d‟ultramar>. É um facto que outras ocorrências de 

<capelo> na produção lírica galego-portuguesa apontam para a peça de vestuário, como 

adorno, o que pode ser testemunhado porAfonso Soarez Samça (Sarraça?), na cantiga Porén 

Tareyja Lopiz non quer Pero Marinho (B 1622 / V 1155-1156), v. 15, ca dona de capelo de todo 

mal se cata...,onde a dona rica e viúva punha de lado um bom partido por o considerar 

pouco robusto para o casamento.  

É também com o sentido de„capuz‟, que é usadoem Estevan da Guarda, Ja Martim 

Vaasquez da estrologia (B 1323 / V 928-929), vv. 23-24, leixa crecer a cient' o cabelo / e a vezes a 

cobre con capelo ... e,da mesma forma, em Johan Soarez Coelho, Martin Alvelo (V 1025), 

vv. 2-5,desse teu cabelo / te falarei já: / cata capelo / que ponhas sobr' elo.Neste descordo satírico, 

Martin Alvelo (também satirizado por Afonso Lopez de Bayan em Oí d'Alvelo que era 

casado,B 1469 / V 1079),é apresentadocomo um homem que encobria os cabelos brancos e 

se vestia com bons panos para disfarçar a velhice e agradar às mulheres.  

Contudo, a forma <capelo>, registada na cantiga de Afonso Lopez de Bayan, Sedia-

xi don Belpelho en hũa sa mayson(B 1470 / V 1080), corrobora outro valor, que pode ser 

conferido a <capelo>. Aqui, a forma, sob duas variantes <capelo> / <chapel>, comparece 

realmente seguida  de<ferro>. Não nos encontramos então perante um simples <capelo>, 

equivalente a „capuz‟, mas na presença de um <capelo de ferro> que, explicitamente, 

reenvia para a peça de armadura medieval, que protegia a cabeça, para o capacete, em uma 

palavra, para o elmo. Releiam-se os vv. 42-48, Esto per dito, chegou Pero Ferreira, / cavalo branco, 

vermelho na peteira, / escud' a colo que foi dunha masseira, / sa lança torta dun ramo de cerdeira, / 

capelo de ferro, o anassal na trincheira /e furad' en cima da moleira, / tragu' ũa osa e ũa geolheira.E, 

no v. 14, compareceesta mesma forma com grafia francesa<chapel> , mas também 

acompanhada dadesignação do material <de ferro>, chapel de ferro que xi lhi mui mal 

pon55.  

                                                           
54Esta caraterização é retirada da base de dados Cantigas Medievais Galego-Portuguesas, disponível em 
http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=1608&tr=4&pv=sim 
55Cito da edição crítica das cantigas do trovador Don Afonso Lopez de Baian, publicada por P. Lorenzo 
Gradín (2008: 173-229). 

http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=1608&tr=4&pv=sim
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P. Lorenzo, na edição das cantigas de Don Afonso Lopez de Baian, interpreta esta 

forma como capelina, traduzindo-a como «casco de hierro». Peça da armadura que cobria a 

parte superior da cabeça e o elmocorrespondia à parte da armadura antiga, que protegia a 

cabeça, e era constituída pelo capacete, pela viseira e barbeira, utilizada, em princípio, pelos 

peões. Ora, este uso não pode deixar de caraterizar o estatuto de quem utiliza o <capelo>, 

isto é, um simples peão56.  

Das ocorrências de <capelo>, que notámos na lírica galego-portuguesa, resta-nos 

então reexaminar aquela que se registaem Afonso Eanes do Coton em <capelo 

d‟ultramar>57. Embora este caso tenha sido interpretado como um <capelo>,símbolo 

distintivo, atributo ao poder e à dignidade, obtida pela função de <físico>, creio que a 

associação a <ultramar> permite ampliara significação desta passagem. A combinação 

entre<capelo>e<ultramar> não sugere apenas umsímbolo emblemático, resultante de uma 

formação universitária, masaponta para um vínculo ao armamento do cavaleiroe para uma 

conexão ao equipamento protetor para a viagem e para a luta nas viagens ao «ultramar». 

Dito de outro modo, o <capelo d‟ultramar> indigita parauma alusão ao capacete da 

armadura usado nas expedições militar-religiosas e usado, em particular, pelos peões. Se 

assim é, esta fórmula não deixará de dar uma indicação à condição social, pouco relevante, 

do Mestre Nicolas.  

Se assim é, esta sequência sugeriria que Mestre Nicolas, além das suas escassas 

qualidades de <físico>, apresentava-se com um capelo d' Ultramar. Quer dizer, mostrava-se 

como um viajante à Terra Santa (<ultramar>), como um peregrino que regressa apenas de 

Montpellier (uma das etapas para a Terra Santa). Tal como não era <bon><físico>, não 

regressava também do verdadeiro, ou do bom<ultramar>, apesar de expor o seu 

capacete.Retornava de Montpellier com livros de latim, que nem mesmoos sabia traduzir 

                                                           
56Assim é caraterizada a forma por P. Lorenzo: «Durante los siglos XI y XII, la pieza que protegía la cabeza 
era la capelina, que era una defensa redonda que cubría sólo tal parte del cuerpo y dejaba al descubierto la cara 
y la nuca. A menudo, iba acompañda del nasal, pieza autónoma clavada sobre la propria capelina que, como 
su nombre indica, estaba destinada a proteger la nariz del caballero. Las capelinas podían ser de cuero hervido 
(material más barato que el metal), por lo que, desde el momento en que triunfan las formas de protección 
totalmente cerradas, dichos capelos sólo son utilizados por los peones. El yelmo cilindríco o en forma de tonel 
empieza a ser usado en Castilla y Portugal hacia 1230 (...). La información que Afonso de Baian proporciona 
para el yelmo de Pero Ferreira (cfr. v. 46) parece indicar que, tanto él como Martin de Farazon, protegen sus 
cabezas con antiguas capelinas, que (...) eran piezas proprias de peones y dejaban el rostro al descubierto. (...) 
el trovador rebaja a los vassalos de los Briteiros a la categoría de simples campesinos» (Lorenzo Gradín 2008: 
205-206).  
57Outras atestações de <capelo> e, sobretudo de <capelo de ferro>, ou <capelo do fferro>, podem ser 
consultadas na base de dados TMILG(Varela Barreiro [dir.] 2004-). 
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(vv. 4-5, mais vejo-lhi capelo d’Ultramar / e trage livros ben de Mompisler; vv. 6-7, e latin come qual 

clerigo quer / entende, mais nõno sabe tornar). 

 

5. A viagem por(a) Montpellier 

No verso seguinte, quando o horizonte de espera seria a caraterização de um mau 

médico,a nova sequência introduz outro elemento com a mençãoa Montpellier,e trage livros 

ben de Mompisler (v. 5).Neste contexto, temos, agora, de refletirna presença de 

<Mompisler>. C. Michaëlis, na sua Randglossen VII, considerava que Montpellier era a 

cidade francesa mais mencionada na lírica, por comerciantes, médicos e teólogos,que 

mantinham intensam comunicação com aquela região (Michaëlis 2004: 231).  

A ambiguidade,entre <ultramar> e «falsa peregrinação»,será sublinhadapelainclusão 

de Montpellier, entre cidade de passagem para o Oriente e cidade universitária com 

prestígio nos estudos de Medicina. O <bon físico>, não só não sabe <guarecer> 

adequadamente <as gentes>, como o seu<capelo d‟ultramar>, capacete de ferro, revela 

que tivera a intenção de se deslocar ao <ultramar>, à Terra Santa. 

As referências a Montpellier são, com efeito,utilizadas algumas vezes na lírica 

galego-portuguesa. Com a grafia <monpiler> (B1463) e <mõpiler> (V 1073), regista-se na 

cantiga, Dizem que ora chegou don Bẽeyto, de Johan Ayras de Santiago, no v. 3, con sas 

merchandias de Monpiler. Um mercador, que vinha de Montpellier, muito alegre e com 

prendas para a esposa, quando devia vir de cabeça baixa,devido aos maus negócios que ali 

fizera58. 

Com a mesma sequência gráfica<Monpiler> (B 1577), encontramos em Sabedes vós: 

meestre Nicolao, de Pero Garcia d' Ambroa, no vv. 7-9, E direi-vos eu d' outra maestria / que 

aprendeu ogan' en Mompiler / non ven a el ome com maloutia59. Esta cantiga, que evoca também 

a figura do físicoNicolas, não se desliga da cantiga de Afonso Eanes do Coton com a 

questão do médico arrojado. Era um homem pretensioso, vindo de Montpellier, 

naturalmente com ambições de físico competente. Foi estapresunçãoque desencadeou a 

sucessão de críticas no ambiente poético da corte de Alfonso X, como vimos com Pero 

                                                           
58Trata-se de uma crítica a um péssimo comerciante, que esteve em Montpellier. O editor deste trovador 
admite a referência a França, também com provável implicação sexual (Rodríguez 1980: 299-300). 
59Lapa considera que a <maloutia> possa estar relacionada especialmente com uma doença de natureza 
venérea (Lapa 1995: 216-217, cantiga 334). 
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Garcia d‟Ambroa, Gonçal‟Eanes do Vinhal. Mas, com Afonso Eanes do Coton, a crítica 

integra também a questão da viagem religiosa, que se teria interrompido em Montpellier. 

Transcrito<monpilier> (B 1456) e <monpylier> (V 1066), comparece em Pero d' 

Anbroa prometeu de prande Johan Baveca (v. 5,ca entonce ata Mompilier 

chegou).Nestaapreciação, dirigida a Pero d‟Ambroa, e já não à sua celebrada e malograda 

viagem aos Lugares Santos, menciona-se outra romaria de menor investimento– o 

santuário de Sainte Marie de Rocamadour (Notre Dame de Rocamadour), no sul de França. 

Também esta peregrinação na maledicência de Johan da Baveca, fora um malogro, pois ele 

não teria passado além do monte de Roldão nos altos Pirinéus60.  

Em Pero Amigo de Sevilla, na composição, Quen mh' ora quisesse cruzar,a cidade é 

citada duas vezes com as variantes<moupirller> / <mõ pirller> (B 1661) e <moupirller> / 

<mõ pilher> (V 1195)e surge no contexto real da cruzada (repare-se na ocorrência de 

<cruzar> logo no incipit). Novos defeitos são apontados à viagem de Pero d‟Ambroa aos 

Lugares Santos de que ele tanto se vangloriava, quando descreve com pormenores os 

tormentos da expedição e as particularidades da crucificação de Cristo. A peregrinação seria 

«falsa», pois ele não teria ido além de Montpellier, escolhendo até esta cidade para 

<morar>: vv. 3 ben como foi a Ultramar; vv. 7-9, e dizer: - Venho d' Ultramar./ E tal vila foi el 

buscar, / de que nunca quiso sair; vv. 15-16 e poss' en Mompirller morar, / ben come el fez, por nos 

mentir; vv. 26-31, tan ben come el en Mompirller/ e dizê-las pois a quenquer /que me por novas 

preguntar/ E, pois end' as novas souber, / tan ben poss' eu, se mi quiser, / come un gran palmeiro 

chufar61. 

Se deixarmos de lado a composição na qual Montpellier é mencionado como lugar 

associado a <merchandias> (JAy), nos outros casos verificamos que a menção está 

dependente da viagem religiosa. Johan da Baveca não acredita na veracidade da campanha 

de Pero d‟Ambroa (B 1456)e não deixa de juntara referência ao rio Jordão, rio da Terra 

Santa (v. 4, ... frume Jordan...), na célebre peregrinação à Sainte Marie de Rocamadour (região 

                                                           
60O <poio de Roldam>, parte alta Lat. PODIUM, deve corresponder à Brèche de Roland (aragonês Bréca Roldán 
e em espanhol Brecha de Rolando, passando também por Roncesvalles em Navarra nos Pirinéus Cf. Também 
Lapa (1995: 132, cantiga 191). 
61Além de peregrino, as designações <romeu> e <palmeiro> referem-se ao viajante religioso, ao cruzado, 
àquele que segue em romaria; peregrino; palmeirim (Riquer 1991; Lapa 1995: 204, cantiga 313). 
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Midi-Pyrinées), célebre pelos milagres de Notre-Dame de Rocamadour (v. 2, ...romeu de Santa 

Maria...), que em nada se relacionaria com uma passagem para a Terra Santa62. 

Se observarmos, agora, a produção mariana de Alfonso X, verificamos que 

<Monpisler>, está sempre agregado a <físico> ou a <mege>63. Ora, nestas 

circunstâncias,Montpellier não se liga à «falsa viagem» à Terra Santa, como na poesia 

profana, mas aos estudos de Medicina, que se desenvolviam com prestígio naquela cidade. 

Observem-se os exemplos: Mas rogo-vos, porque vos é mui mester, / que de vossas chagas pensedes, 

senner; / e eu ey un meje dos deMonpisler / que vos pode çedo delas guareçer (CSM 63).  

Associado, agora, a <físico>, regista-se outra ocorrência a Montpellier: E des que 

[e]na mão lla ensserrou / a coor mui negra logo sse canbiou / e a faz mui branca toda se tornou / sen 

obrar y fisico de Monspesler (CSM 123). 

Reunido a <físicos>, podemos reler outras passagens: E pois a Monpisler vẽo / e 

tan mal adoeceu / que quantos fisicos eran, / cada hũu ben creeu / que sen duvida mort' era; / mas ben 

o per guareceu / a Virgen Santa Maria (CSM 235). Em outra cantiga, o contexto repete-se: ca 

pero de Monpisler / bõos fisicos y eran,/ dizian: "Non viverá." (CSM 256). E, por fim, a 

mesma junção combinatória: E poi-lo todos disseron, / a que o mundo manten / o cegou d' ambo-los 

ollos / que deles sol non viu ren, / nen ar valer non lle pode / fisica de Monpisler (CSM 318)64. 

Concorrente com Montpellier,assinala-se Pisa, que também comparece pelo seu 

prestígio universitário na formação em Medicina com <físico>, que não é evocada na 

produção profana : De o dizer; ca tanto foi sen guisa, / que non pod' ome per ren y falar, / que 

quantos fisicos ouv' end' a Pisa/ non lle poderon a chaga serrar (CSM 105). De modo 

semelhante, Salerno é também referido apenas nas cantigas marianas: Entonçe diss’el conde 

muit’agynna: / M’ide polo que fez a meezinna, / ca ben leu é maestre de Meçinna,/ ou de Salerna, a 

çizillãa / Santa Maria [os] enfermos sãa... (CSM 69). 

                                                           
62A este propósito, consulte-se o prestígio dos milagres de Notre-Dame de Rocamadour no século XII (Albe-
Rocacher 1996). 
63Monpisler é um dos vocábulos em <-er>, que comparece em posição de rima com <mester>, <senner>, 
<guareçer>. Estou reconhecida a S. Parkinson pelas trocas de impressões e indicações facultadas sobre a 
ocorrência desta forma nas Cantigas de Santa Maria. Sirvo-me, de novo, da edição de W. Mettmann (1981) para 
as reproduções textuais, aqui, selecionadas. 
64A designação de <meje> correspondente a „mège‟ (pessoa habilitada a exercer a medicina) é menos 

representado do que <físico>. Mas também „mège‟ pode ser sinónimo de „charlatão‟, „ardiloso‟, „medicastro‟. 

Com estes sentidos, a lexicografia francesa atesta mège, meige como «personne qui exerce la médecine sans 

titre» em certos dialetos. Cf. FEW, t. 6, 1: 604b. O TMILG regista apenas mejee meges na cantiga profana de 

Alfonso X, Domingas Eanes houve sa baralha(B 495 / V 78) e nas cantigas marianas, já mencionadas. Com esta 

consulta, pode notar-se o número muito mais significativo de ocorrências de físicoe físicos (Varela Barreiro [dir.] 

2004-). 
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Ainda uma observação. Em outra cantiga, Montpellier surge como ponto de 

referência geográfico em relação a Vauvert no Gard, sul de França (Santa Maria de 

Valverde, cerca de 40 km de Montpellier): Aquesto foi en Valverde, cabo Monpisler, / u faz a 

Virgen miragres  grandes quando quer, / u vẽo aquesta dona, mui pobre moller, / por entrar ena eigreja; 

mas non pod ' abrir /  Non dev ' a Santa Maria | mercee pedir (CSM 98). 

Montpellier, por fim, não está desligado do fracasso da expedição do conde de 

Barcelona, senhor de Montpellier, Jaime I, rei de Aragão (1208-1276) à Terra Santa. Após a 

reconquista das Ilhas Baleares (1229) e Valencia (1238), lançou-se o rei em uma cruzada ao 

Oriente. A frota aragonesa deixou Barcelona a 3 e 4 de setembro de 1269. A 

circunstanciadadescrição, que nos é transmitida pelo Libre dels feyts...del molt alt senyor rey, en 

Jacme lo Conqueridor (§§ 484-492), refere as más condições atmosféricas (vento, temporal, 

tempestade) que vão levar a expedição ao malagro. Aportam os sobreviventes a Aigues-

Mortes, indo depois em peregrinação agradecer a Sainte Marie de Vauvert, um dos mais 

notáveis lugares de peregrinação em França, por os ter salvado do perigo65. 

 

6. Montpellier entre «falso ultramar» e «falsa medicina» 

Deve assim notar-se que Montpellier na produção textual da lírica galego-

portuguesa posiciona-se em duas vertentes. A sua situaçãogeográfica,em relação às 

cruzadas à Terra Santa,e ao prestígio da sua Escola de Medicina66. Através da «Universitas 

medicorum» e do conhecimento de seus médicos e de seus advogados, do trabalho de seus 

artesãos e da riqueza do seu comércio, a cidade vai impor-se em Itália e em Espanha, 

sobretudo na ligação à Península Ibérica com a dependência ao reino de Aragão67. 

                                                           
65Llibre dels feyts del rei en Jacme, é caraterizado como a mais antiga e talvez a mais excepcional crónica dos reis 
de Aragão.A primeira causa da renúncia à expedição é certamente devida à tempestade, que dispersou a frota 
com perda de efetivos com mais de uma centena de vítimas. A descrição do temporal (vento, má visibilidade, 
desgastes materiais, perdas humanas, etc.) é minuciosa e explica as causas da renúncia ao prosseguimento da 
viagem, como se Deus não desejasse que os cruzados prosseguissem a expedição (...nostre Senyor sab que nos ne 
fom forsats en som daquesta cosa...) (Carolus-Barré 1974: 615-617). O agradecimento é feito a Sainte Marie 
Vauvert (Gard) na região Languedoc-Roussillon, onde também Louis IX se recolhia antes de partir para o 
Oriente em Aigues-Mortes. A crónica está disponível em http://www.cervantesvirtual.com/obra/llibre-dels-
feits-del-rei-en-jacme-manuscrit--0/ (Asperti 1985). 
66As origens de Montpellier estão ligadas a Guilhem (985) com o Monté Pestellario,que se torna Montpellier e 
que comparece documentado já no séc. X. De entre as várias monografias, pode consultar-se, por exemplo, a 
de G. Cholvy (1984). 
67Guilhem VIII morre a 9 de Novembro de 1202 sem herdeiros. Marie de Montpellier (1182/83-1213), casará 
com Pedro II de Aragão (1176-1213). A coroa aragonesa procura estender o seu poderio no Mediterrâneo em 
concorrência com os condes de Toulouse. Este casamento constituirá a oportunidade de integrar Montpellier 
e os portos (Lattes e Aigues Mortes) na coroa aragonesa. Em 1220, celebram-se os estatutos da Universidade 
de Medicina. O cardeal Conrad, legado do Papa Honorius III concede reconhecimento pontifical à escola de 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/llibre-dels-feits-del-rei-en-jacme-manuscrit--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/llibre-dels-feits-del-rei-en-jacme-manuscrit--0/
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Além do seu perfil universitáriocom a famosa divisa Olim Cous nunc Monspeliensis 

Hippocrates (antes Hipocrate era de Cos, agora é de Montpellier), o recurso a Montpellier na lírica 

galego-portuguesa tem de ser examinado como terra de «cruzada», ou melhor, como terra 

de passagem, ou de etapa, para a «cruzada» no Oriente.  

É indiscutível que Montpellier esteve ligado aos movimentos de peregrinação e 

devárias cruzadas. Em 1155, a etapa real de Louis VII, rei de França, que aqui permanece 

algum tempo, após a peregrinação a Santiago de Compostela68. Louis IX, com a VII 

Cruzada (1248-1250), parte de Aigues-Mortes (uma trintena de quilómetros de Montpellier) 

com a expedição,já preparadaem agosto de 124869. Anova campanha militar, com a 

organização da VIII Cruzada,partirátambém do porto de Aigues-Mortes em julho de 1270, 

e será marcada pela morte de Louis IX em Tunis. 

A dependância à casa de Aragão, mais não fará do que unir Montpellier à Península 

Ibérica, quer nos contactos, quer nas ligações comerciais com o Mediterrâneo. Mas, se 

Montpellier está ligada ao reconhecimento da sua excelência em Medicina (notem-se as 

atestações inequívocas nas Cantigas de Santa Maria com os meje dos de Monpisler), ou à 

dinâmica comercial (como parecem bem demonstrar as merchandias de Monpiler, na cantiga 

de Johan Ayras de Santiago), vai sobretudo comparecer como um «falso ultramar»70.  

Além do «falso peregrino», que várias vezes é mencionado em mais de uma cantiga, 

Afonso Eanes do Coton, ao referir-se ao Mestre Nicolas cruza os dois topoi («ultramar» e 

«Montpellier»), entre a inquietação do locus horrendus(o medo do «ultramar») e a quietude 

                                                                                                                                                                          
medicina, revocando o edito de Guilhem VIII que publicara uma lei, que concedia a Montpellier a liberdade 
de ensinar a medicina, independentemente da origem e da fé de quem estudava. Numerosos médicos judeus 
refugiam-se em 1148 e aí contactam com o prestígio e o saber de Salerno e árabe. Em 1289, as Escolas de 
Medicina e Direito tornam-se cada vez mais reputadas pela erudição e obtêm o estatuto de Universidade pelo 
Papa Nicolas IV (1230?-1292). A bula papal oficialisa a criação da universidade. Dela sairão os famosos 
médicos medievais Arnaud de Villeneuve (1238-1311/1312) e Henri de Mondeville (1260-1320). Para a 
história da fundação e do prestígio da Faculdade de Medicina de Montpellier, cf., entre numerosos estudos, os de 
Turchini (1958) e Bonnet (1992). 
68As peregrinações de Louis VII a Jérusalem (II Cruzada), a Santiago de Compostela e a Canterbury 
caraterizam o perfil deste rei piedoso. As viagens expiatórias, e o seu empenho na redenção pela cruzada, 
aproximam-no do ideal bíblico do rei David, o que não deixará de servir para o aumento da sua autoridade 
real (Grabois 1988).  
69Aigues-Mortes é uma comuna francesa, situada no departamento do Gard, na região do Languedoc 
Roussillon (cerca de 30 km de Montpellier). Louis IX (1240) interessa-se pela posição estratégica deste porto 
com acesso direto ao mar Mediterrâneo, tendo presente as expedições religiosas para o Oriente, dado que 
Montpellier pertencia ao rei de Aragão, Marseille a seu irmão Charles d‟Anjou e Agde ao Conde de Toulouse 
(Aigon 1908; Bellet-Florençon 2001).  
70As referências a Montpellier foram relacionadas por alguns autores com a interrupção da cruzada de Jaime I 
em 1269, considerando deste modo que o ciclo galego-português pudesse estar ligado a esta expedição 
aragonesa. Veja-se, por último, a opinião de E. Corral Díaz (2010a: 381-384). 
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quase de um locus amoenus (o indulto terreno), onde o «falso peregrino» pode deter-se sem 

continuar viagem, tornando-se assim Montpellier em um «falso ultramar». 

A aequivocatio nesta cantiga articular-se-á, portanto,com a múltipla gradação 

dofingimento. Mestre Nicolas é um «falso» físico, Mestre Nicolas é um «falso» peregrino com o 

seu <capelo d‟ultramar>. Mas Montpellieré também um «falso ultramar», porque acolhe os 

peregrinos que, por um ou outro motivo, não prosseguem a campanha religiosa.Montpellier 

tem prestígio universitário na aprendizagem da medicina. É um facto. Mas, Mestre Nicolas, 

porém, vai regressar, afinal, como um «falso» peregrino, como um «falso» médico, e como 

um «falso» clérigo, com livros em latim, sem os saber traduzir. 
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